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لثمب هلباقمب  توعد  ای  يدحت 

باتک تاصخشم 

 - 1317 دمحم ، یناتسلگ ، ینیما  هسانشرس : 

. یناتسلگ ینیما  دمحم  لثمب / هلباقمب  توعد  ای  يدحت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 نیذآ ، رهپس  مق : رشن :  تاصخشم 

135 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

نآرق زاجعا  عوضوم : 

1 ص :
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5 ص :

تاعوضوم تسرهف 

يّدحت 1

ای 1

لثمب 1 هلباقمب  توعد 

یناتسلگ 1 ینیما  دمحم 

همانسانش 4

تاعوضوم 5 تسرهف 

میدقت 8

راتفگشیپ 9

14  » يدحت حالطصا » دربراک  ياه  هنومن  نیرت  میدق 

ناملکتم و 16 نایم  رد  انشآ  یحالطصا  يدحت 

نارسفم 16

يدحت 17 فیرعت 

نآرق 18 رد  يدحت 

يّدحت 20 هب  توعد  و  نآرق ،

يدحت 22 تایآ  نآرق و  اب  هضراعم  هملیسم و 

ار 25 نآرق  اب  هضراعم  ییاناوت  هملیسم  نانخس  ایآ  لاوس :

ماما 28 رصع  رد  نآرق  ضقن  زا  زجع  راهظا  نادحلم و 

مالسلا 28 هیلع  قداص 

خیرات 31 لوط  رد  نارکنم  بناج  زا  نآرق  اب  هضراعم 
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6 ص :
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نآرق 50 مولع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  مدقم ، ناوخا 

رد 51 یگدروخ  تسد  رییغت و  نودب  الیذ  ار  نارهت ،

52  ] 1  ] نآرق تایآ 

54 هدیکچ :
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یلقع 59 رظن  زا  یبلط  هزرابم  يدحت و  طیارش 

حالطصا 62 رد  يدحت " -" 2

يّدحت "63 هژاو " یئاور  ینآرق و  دماسب  - 3

يدحت "63 هب " موسوم  تایآ  - 4

هب 64 موسوم  تایآ  لوزن  بیترت  هب  یهاگن  - 5

يدحت "64 " 

هب 65 موسوم  تایآ  لولدم  رب  یلامجا  يرورم  - 6

يّدحت "65 " 

ناملاع 72 نایب  رد  يدحت  لوزن  ریس  - 8

ناملاع 83 نایب  رد  يدحت  هجو  - 9

85 هرهز . مناخ  راکرس  تاقیقحت  عبانم :

دیجم 91 نآرق  ياه  یئوگشیپ  زا  يدادعت 

زا 92 رتارف  مالسا   » باتک هب  ار  لصفم  رتشیب و  نیبلاط 
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92 میهد . یم  عاجرا  باتک  نیا  فلؤم  تافیلأت  زا  نامز »

بهلوبا 92 تشونرس  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 1

رد 95 ناناملسم  يزوریپ  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 2

ردب 95 گنج 

رب مور  هبلغ  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 3
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7 ص :

ناریا 101

طسوت 108 مور  ناریا و  حتف  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 4

نیملسم 108

رثوک 111 هروس  رد  نآرق  یئوگ  شیپ  ود  - 5

هّکم 115 حتف  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 6

مالسا 119 نانمشد  تسکش  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 7

جح و 122 کسانم  ماجنا  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 8

ربیخ 122 رد  نیملسم  يزوریپ 

باتک 129 هطساو  اب  ای  هطساو  یب  رداصم  عبانم و 
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8 ص :

میدقت

شخب وفع و  میامن  یم  ءادها  یناتسلگ  ینیما  نسح  جاح  رتکد  ياقآ  مالسالاهجح  مگرم  ناوج  دنزرف  حور  هب  ار  مباتک  نیا  فیلأت  باوث 
. هّللاءاشنا دهد  رارق  دوخ  نیرب  تشهب  رد  ار  وا  نابرهم  يادخ  مراو  دیما  مراتساوخ  اناوت  يادخزا  اروا 

. یناتسلگ ینیما  دمحم  هدیدغاد  ردپ 
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9 ص :

راتفگشیپ

دوخ و ییاتمه  یب  ییاتکی و  هب  دوخ  هک  دننام  یب  ریظن و  یب  یباتک  اه ؛ ملع  اه و  تردق  زارف  رب  اجرباپ  راوتسا و  تسا  یباتک  دیجم  نآرق 
ور نیمه  زا  و  هدرک ، یلجت  نآ  رد  ادـخ  تسادـخ و  مالک  هک  یباتک  اهنت  تسین . لیلد  ناـهرب و  دـنمزاین  دراد و  تلـالد  شا  هدـنروآ  زین 

لوسر و نیرخآ  طسوت  هک  رشب  تیاده  يارب  یباتک  درک . دهاوخن  یلجت  رگید  یمالک  رد  ادخ  نوچ  دروایب ، ارنآ  دننام  دناوت  یمن  یسک 
جاجتحا دـنک ، یم  ذوفن  اه  ناج  قمع  رد  تحاصف  تیاهن  رد  هک  ملع ، نابز  یلو  دراد ، نابز  تسا . هدـش  هدـناوخ  مدرم  رب  یهلا  روآ  مایپ 

یم میلعت  دنک ، یم  شنزرس  دهد ، یم  تیلـست  دهد ، یم  تراشب  دناسرت ، یم  دهد ، یم  دنپ  دیارـس ، یم  وجه  دیامن ، یم  حدم  دنک ، یم 
ریظن یب  هدوب و  ریظن  یب  و ...  دیوگ ، یم  هصق  دزومآ ، یم  تربع  دزیر ، یم  هیاپ  ار  تاررقم  دیامن ، یم  تواضق  دهد ،
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10 ص :

(1). تسا دننام  یب  يادخ  مالک  نوچ  دنروایب ، نآ  دننام  دنناوتن  مه  سنا  نج و  همه  و  دنام ، دهاوخ 

هدرک و ادـیپ  جاور  نف  لها  نادنمـشناد و  ناـیم  رد  يرجه ، مود  هدـس  مود  همین  زا  هک  تسیروهظون  تاـغل  اـه و  هملک  زا  يّدـحت »  » تغل
. تسا هتفرگ  رارق  قیبطت ، ثحب و  دروم 

زاب ار  وگتفگ  ثحب و  رـس  هدومن و  نایب  یبتارم ، لحارم و  نآ  يارب  تسا و  هتفای  جاور  میرک  نآرق  هیآ  دـنچ  هب  تغل ، نیا  قیبطت  هلمجزا 
الاب اهوگتفگ  اهرظن و  راهظا  قیقحت و  یـسر و  رب  نآ ، فارطا  رد  مهریغ ، امکح و  نیرـسفم و  نایم  لاـحات ، خـیرات  نآ  زا  هک  دـنا  هدومن 

. دوب دهاوخ  ینیگنس  روطق و  باتک  دیامن ، يروآ  عمج  ار ، دروم  نیا  رد  اهراتفگ  لاوقا و  یمامت  یسک  رگا  هک  يا  هنوگب  تسا ، هتفرگ 

رد مدرم  ندرک  زیجعت  ندیبلط و  هزرابم  هب  يانعم  هب  يّدَحَت 

، نارهت نآرق  مولع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  مدقم ، ناوخا  هرهز  مناخ  راک  رس  - 1
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11 ص :

. دروایب ار ، نآ  دناوت ، یم  سکره  دروآ و  ناوت  یمن  ارنآ  دننام  هک  ناونع  نیا  هب  تسا  يرما 

دوـخ نآرق ، هک  تسنیا  رب  هدـیقع  ار  ناناملـسم  هک  تسا  ناناملـسم  سدـقم  باـتک  نآرق ، هنیمز  رد  يدـحت  قادـصم  هنوـمن و  نیرتزراـب 
ات خیرات و  نیا  ات  دنا ، هتشاد  هک  یششوک  مامت  اب  دنزاسب و  ار  شلثِم  هک  تخیگنارب  ار  دعب  ياه  هرود  مالـسا و  ردص  رد  مالـسا  نافلاخم 

تانیاک و لک  هک  یئادخ  اریز  تسا  یعطق  ملـسم و  ناناملـسم  همه  دزن  رما  نیا  تسناوت . دنهاوخن  هتـشادن  ار  نآ  تردـق  زیخاتـسر  هنماد 
رودقم هجو  چیه  هب  رشب  يارب  تسا و  دننام  یب  ینخس  نآرق  هک  هدومن  مالعا  مامت ، تیعطاق  اب  نآرق  تایآ  رد  هدیرفآ  ار ، شنیرفآ  ناهج 

ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  دروایب »: ار  وا  دـننام  تسین 
اهنآ دنچ  ره  دنروایب ، ار  نآ  دننام  دنناوت  یمن  دنروایب  ار  نآرق  نیا  ریظن  هک  دنیآ  مهارف  نج  سنا و  همه  رگا  وگب   » (1) »،

هیآ 88 ءارسا ، هروس  - 1
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12 ص :

«. دنشاب رگیدکی  نابیتشپ 

. دروآ میهاوخ  تایآ  نیا  يدحت ، لحارم  نایب  رد 

(1) . ». دیروایب نآرق  نیا  لثم  هروس  ات  هد  مه  امش  همجرت »؛ ٍتایَرَتْفُم ،«  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْأَف  دیوگ »: یم  رگید  ياج  رد 

(2). دیروایب امش  مه  هروس  کی  همجرت »؛ ِِهْلثِم ،«  ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  دیوگ »: یم  رگید  ياج  ود  رد  نینچمه 

. تسا هدش  یم  يدحت  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ّلقا  رگید  نیا  تفگ  ناوت  یم  و 

يدحت ِهنماد ي 

ینعی سنا  نج و  یبلط ، هزرابم  نیا  بطاخم  تسا . هتفرگ  ماجنا  ءارـسا  ِهروس ي  ِهیآ ي 88  رد  نآرق  تایآ  نایم  زا  يدـحت  نیرت  ِهدرتسگ 
نابز هک  نآ  صاخ  نابز  تغالب و  تحاصف و  هب  صاصتخا  نآرق  زاجعا  داعبا  هک  دوش  ِیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  دـننایناهج . همه 

یبرع

هیآ 13 دوه ، هروس  - 1
هیآ 23 هرقب ، هروس  - » 2
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13 ص :

(1). تسا بسانت  ِیب  یبرع  باتک  کی  اب  برع  ریغ  هلباقم  هب  توعد  هنرگ  و  تسا ؛ حرطم  فلتخم  تاهج  زا  هتشادن و  تسا 

هک يا  ِهنوگ  هب  دنروایب  ادخ  نخـس  دننامه  ناسمه و  ینخـس  هک  تسین  نآ  رد   ) يدحت نتـساوخ ) يدروآ  مه  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 
يدحت زا » دوصقم  هکلب  تسین ! ریذپ  ناکما  دیلقت  اب  زج  يدـننامه  هنوگ  نیا  اریز  دـشاب ، دـننامه  اًلماک  ریبعت  ِهوحن ي  نایب و  ِهویـش ي  رد 

تحاصف تغالب و  يالعا  ِهجرد ي  رد  هدوب و  الاو  دنمجرا و  یهاگیاج  ياراد  تیونعم  رظن  زا  نآرق  نوچ  مه  هک  تسا  ینخـس  ندروآ  »
، یـصخشم ياهرایعم  اب  نایب  ياملع  دـشاب . راوتـسا  نیتم و  دـنلب و  ییاوتحم  اب  ایوگ ، اسر و  دـنمتردق ، اـناوت و  ینخـس  دـشاب ؛ هتفرگ  رارق 

تاجرد

، ینآرق مولع  يداه ، دمحم  تفرعم ، ص 352 . ، 77 لّوا ، چ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ینآرق ، مولع  همانسرد  نیسح ؛ هتـسارآ ، ناوج  - 1
ص 481. ج 1 ، یهوژپ ، نآرق  نیدلا ، ءاهب  یهاشمرخ ، ص 372 . ، 78 لّوا ، چ  دیهمتلا ، مق ،
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. ددرگ ِیم  صخشم  اهرایعم  نیمه  اب  رگید  مالک  رب  یمالک  يرترب  دنا و  ِهتخاس  نیعم  ار  یمالک  ره  طاطحنا  تعفر و 

(1). تسا هدش  هتفگ  نخس  اهرایعم  نآ  زا  لیصفت  هب   » تغالب ملع » رد 

 » يدحت حالطصا » دربراک  ياه  هنومن  نیرت  میدق 

و ع ،(  يرکـسع ) ماما  هب  بوسنم   (2) ریـسفتلا زا  ناوت  یم  هدس 2 ق ، رد   » يدـحت حالطـصا » دربراک  ياه  هنومن  نیرت  میدـق  هب  هراشا  رد 
نیا دماسب  رپ  دربراک  دیاش  لاح ، نیا  اب  درک . دای   (3) ظحاج ياهراتشون  یخرب  زا  یلوق  لقن 

ینموم ربکا  یلع  ص 372 . ، 78 لّوا ، چ  دیهمتلا ، مق ، ینآرق ، مولع  يداه ، دمحم  تفرعم ، - 1
1967 م. 1387 ق / هرهاق ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  ششوک  هب  ص 6 ، ج 1 ، ناقتالا ، یطویس ، . 46 - 2

دمحم هللا و  فلخ  دمحم  ششوک  هب  ص 21 ، ج 1 ، نآرقلا ، زاجعا  یف  لئاسر  ثالث  نمـض  نآرقلا « زاجعا  نایب  یباطخ »، دمح  . 47 - 3
1991 م. هرهاق ، مالس ، لولغز 
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راک هب  هدس 2 ق  مود  همین  ياه  ثحب  رد  نآرق  زاجعا  هجو  نییبت  يارب  حالطـصا  کی  نوچمه  يدحت  هک  ددرگ  زاب  ینامز  هب  حالطـصا 
. دش هتفرگ 

نآرق زاجعا  ثحب  زا  ار  يدحت  دربراک  يو   (1). تسا هتسج  هرهب  ناوارف  حالطصا ، نیا  زا  شیوخ  راثآ  رد   ) 1013 م د 403 ق / ینالقاب )
يربمایپ نایعدم  ِتداع  قراخ  راک  ِندوب  هزجعم  يارب  مزال  طرش  درب و  رتارف 

ج 1، نآرقلا ، زاجعا  ینالقاب ، دمحم  فراعملاراد . هرهاق ، رقص ، دمحا  ششوک  هب  ص 24 ، ج 1 ، نآرقلا ، زاجعا  ینالقاب ، دمحم  . 48 - 1
دمحا نیدلادامع  شـشوک  هب  ص 171 ، ج 1 ، لئاوالا ، دیهمت  ینالقاب ، دـمحم  فراعملاراد . هرهاق ، رقـص ، دـمحا  شـشوک  هب  ص 31 ،

1987 م. توریب ، ردیح ، دمحا  نیدلادامع  ششوک  هب  ص 184 ، ج 1 ، لئاوالا ، دیهمت  ینالقاب ، دمحم  987 م  توریب ، ردیح ،
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دامتعا بلج  يارب  یلیلد  ار  نآ  ناوت  یمن  دـشابن ، هارمه  يدروامه  هب  نافلاخم  توعد  اب  يرـشبارف  يراک  هاـگره  وا  هتفگ  هب   (1). تسناد
(2). دروآ رامش  هب  تسا ، هدرک  تداع  قرخ  هک  يدرف  يربمایپ  ياعدا  دییأت  رد  مومع 

نارسفمو ناملکتم  نایم  رد  انشآ  یحالطصا  يدحت 

. تشگ دماسب  رپ  هتخانش و  انشآ ، یحالطصا  نارسفم ، سپس  و  ناملکتم ، نایم  رد  يدوز  هب  سپ ، نآ  زا  يدحت 

نینوخ و ياه  گنج  هب  هاگ  چیه  دننک ، يدروامه  هک  تشاد  ناکما  برع  ناحیـصف  يارب  رگا  درک ، يدحت  نآرق  یتقو  دـنتفگ  ناملکتم 
. دنداد یمن  رد  نت  رگید  تالکشم 

. فراعملاراد هرهاق ، رقص ، دمحا  ششوک  هب  ص 251 252 ، ج 1 ، نآرقلا ، زاجعا  ینالقاب ، دمحم  - 1
. فراعملاراد هرهاق ، رقص ، دمحا  ششوک  هب  ص 251 ، ج 1 ، نآرقلا ، زاجعا  ینالقاب ، دمحم  - 2
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(1)

يدحت فیرعت 

نینچمه تسوا (3) و  رب  يزوریپ  دربن و  هب  نمـشد  ندومن  توعد  ینعم  هب  ،(2) و  هدش هتفرگ  يدح " ءادح و  ودح ، زا " تغل  رد  يّدـحت 
زین دـشاب  لباقم  فرط  ندروآ  رد  زجع  هب  نآ  زا  فدـه  هک  ندومن  تباـقر  يارب  یتساوخرد  و  ندرک ، يزیچ  گـنهآ  دـصق و  یناـعم  هب 

هشیمه ءایبنا  تازجعم  هک  نیا  زا  تسترابع  حالطصا  رد  تسا (4) و  هدمآ 

1400 ق. نارهت ، ص 169  ج 1 ، داصتقالا ، یسوط ، دمحم  . 54 - 1
ج 6، هیبرعلا ، حاحـص  هغللا و  جات  حاحـصلا  يرهوج ، س 1414 ق . رداـص ، راد  توریب ، ص 54 ، ج 1 ، برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  . 1 - 2

قه 1984 م. س 1454  نیبالملل ، ملعل  اراد  توریب ، نانبل ، ص 2310 ،
. نیسح دمحم  يالبرک  هسسوم  نارهت ، ص 230  ج 1 ، برالا ، یهتنم  روپ ، یفص  میحرلادبع  ازریم  - 3

ص 5660. ج 4 ، ادخهد ، همان  تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 4
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یم تابثا  هب  ار  دوخ  ياعدا  نارگید ، زجع  تابثا  هداعلا و  قوف  يرما  ماجنا  اب  یهلا  ناربمایپ  دنشاب . یم  يدروامه  یبلط و  هزرابم  اب  هارمه 
، دشابن یبلط  هزرابم  يّدحت و  هارمه  هب  رگا  یلو  دنـشاب ، زجاع  نآ  ماجنا  زا  نارگید  دشاب و  هداعلا  قوف  هچرگ  يراک  ره  نیاربانب  دنناسر ،

هزرابم نآ  اب  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  زجع  تابثا  هزجعم و  رد  یـساسا  طرـش  يّدـحت  رگید ، ترابع  هب   (1) دوش یمن  هدیمان  هزجعم 
. دنیامن

نآرق رد  يدحت 

. تفای جاور  هدس 2 ق  یمالک  ياه  هتشون  رد  راب  نیتسخن  تسا ، راوتسا  میرک  نآرق  ییوجدروامه  زا  يا  هژیو  نییبت  رب  هک  حالطـصا  نیا 
یبدا و ییابیز  رد  میرک  نآرق  دراد ، نهک  يا  هنیشیپ  دوخ  هک  هدش  دای  نییبت  هیاپرب 

س 1315 رـشنلاو ، هعابطلل  هوسالاراد  یغارملا ، يرفعج  بوقعی  قیقحت  ص 403 ، نیدلا ، لوصا  یف  نیقیلا  جـهانم  فسوی ، نب  نسح  - 1
. قه
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هک تفگ  دیاب  تسخن  یـشرگن ، نینچ  ییادـیپ  ياه  هنیمز  هرابرد  تسا . هتفاین  یبیقر  و  هدرک ، ییوجدروامه  نافلاخم  اب  يرنه  ياه  هبنج 
کی هاگ  و  - (1)، نآ دننامه  هروس  هد  ندروآ  هب  نافلاخم  نآ ، ياج  ياج  رد  یهلا ، یحو  زا  نآرق  نتفرگ  همشچرس  رب  لالدتسا  ماقم  رد 

، دنیآ درگ  یگمه  سنا  نج و  رگا  هک  تسا  هدش  حیرـصت  میرک  نآرق  رد  دـنا . هدـش  توعد   (3)، نآ هباشم  ینخـس  یتح  ای  - (2)، هروس
 - (4). دنروایب نآرق  دننامه  تسناوت  دنهاوخن 

هدشن نایب  حیرصت  هب  یمالک  عبانم  رد  تسا ، هدش  هراشا  ییوجدروامه  هب  یهجو  نیرتزراب  هب  تایآ  نیا  رد  هچرگ 

.2 هرقب : هروس  . 20 هیآ 13 -. هروس 11 ، دوه / . 19 هیآ 13 . هروس 11 ، دوه / . 18 - 1
هیآ 52. هروس 52 ، روط / هیآ 38 . هروس 10 ، سنوی / هیآ 10 . هروس 10 ، سنوی / هیآ 23 . هروس 2 ، هرقب / - 2

هیآ 34. هروس 52 ، روط / - 3
هیآ 28. هروس 28 ، صصق / هیآ 88 . هروس 17 ، ءارسا / - 4
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. دوش یم  هداد  صیخشت  ییاهرایعم  هچ  هیاپ  رب   » نآرق دننامه  يراتفگ  هک » تسا 

جارختسا نآرق و  ییانعم  یظفل و  ياه  ییابیز  تغالب و  هب  کسمت  خیرات ، لوط  رد  توبن  نارکنم  زا  توعد  نآرق و  رد  يدحت  ببـس  هب 
یبدا زاجعا  تابثا  يارب  نارـسفم  زا  يرایـسب  زیوآ  تسد  يرـشب ، ياه  هنومن  اب  تایآ  نیابت  زیامت و  هوجو  زا  یکی  ناونع  هب  اهنآ  تابثا  و 

. تسا هدوب  سدقم  باتک 

يّدحت هب  توعد  و  نآرق ،

؟ تسا هدومن  دوخ  ربارب  رد  لثم  هب  هلباقم  يدحت  هب  توعد  نآرق  هنوگچ  لاوس :

: هلمج زا  تسا  هدومن  لثم  هب  هلباقم  هب  توعد  توافتم ، تساوخرد  نایب و  اب  هروس  دنچ  رد  نآرق ، خساپ :

ْنِإ ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُـش  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  دـیامرف : یم  هیآ 24  هرقب  هروس  رد  - 1
اُولَعْفَت َْمل  ْنِإَف  ( 23  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک 
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َو ُساَّنلا  اَـهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَـف  اُولَعْفَت  َْنل  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَـف  َنیِِرفاـْکِلل  ْتَّدِـعُأ  ُهَراـجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَـهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَـف  اوـُلَعْفَت  َْنل  َو 
: هرقب ( 24  ) َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُهَراجِْحلا 

و دـیروایب ؛ نآ  دـننامه  هروس  کی  مک ) تسد  ، ) دـیراد دـیدرت  کش و  میا  هدرک  لزاـن  ربماـیپ ] دوخ /[  هدـنب  رب  هچنآ  هراـب  رد  رگا  23 و 
! دییوگ یم  تسار  رگا  دیناوخ  ارف  راک ، نیا  يارب  ادخ - ریغ  ار - دوخ  ناهاوگ 

[ اهتب اهگنـس /[  و  راکهنگ )  ) مدرم ياهندـب  نآ ، مزیه  هک  دیـسرتب  یـشتآ  زا  درک - دـیهاوخن  زگره  هک  دـینکن - نینچ  رگا  سپ   24 هرقب :
! تسا هدش  هدامآ  نارفاک ، يارب  و  تسا ،

اَذه ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  میناوخ »: یم  تسا  هدـش  لزان   » هّکم رد » هروس  نیا  هیآ 88   » ءارسا هروس » رد  - 2
یمن دـنروایب ، نآرق  دـننامه  یباتک  ات  دـننک  عامتجا  سنا  نج و  مامت  رگا  وگب  ًاریِهَظ )؛«  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال 

 ). دنهد جرخ  هب  ار  يراکمه  يرکفمه و  تیاهن  هچ  رگا  دنناوت ،

هدش لزان   » هّکم رد » زین  هروس  نیا   » دوه هروس » رد  - 3
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ُْمْتنُک ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتاـیَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَـف  ْلـُق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  میناوخ »: یم  تاـیآ 13 و 14  رد  تسا 
رگا وگب :  ) تسا یگتخاس  و  هتسب ) ارتفا  ادخ  هب  ار  تایآ  نیا  دنیوگ : یم  ِهَّللا )؛« ...  ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّلِإَف  َنِیقِداص *

و دینک * توعد  دوخ  کمک  هب  دیناوت  یم  ار  یسک  ره  ادخ  زا  ریغ  و  دیروایب ، نآ  دننامه  یگتخاس  هروس  هد  مه  امش  دیئوگ ، یم  تسار 
 ... ). تسا ادخ  فرط  زا  تایآ  نیا  دینادب  دندرکن  تباجا  ار  توعد  نیا  رگا 

: تسا هدمآ  نینچ  هیآ 38  رد  هدش  لزان   » هّکم رد » زین  هک   » سنوی هروس » رد  - 4

هروس وگب : هتسب ، ارتفا  ادخ  هب  دنیوگ : یم  َنِیقِداص )؛«  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  « 
، دیبلط يرای  هب  دیناوت  یم  ار  ادخ  زا  ریغ  سک  ره  دیروایب و  نآ  دننامه  يا 

يدحت تایآ  نآرق و  اب  هضراعم  هملیسم و 

هراشا

هب ییوگ  خساپ  يارب  ار  نایعدم  ِهدارا ي  تمه و  دنوادخ  هک  دنتسه  نیا  هب  لیاق  ناملسم  ناملکتم  زا  یخرب 
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. دنا ِهتفگ   » هفرص هیرظن » نیا  هب  دنادرگ . ِیمرب  ینعی  دنک  ِیم   » فرص راک » نیا  زا  ار  نانآ  رظن  دنک و  ِیم  تسس  نآ  ریظن  ندروآ  نآرق و 
یخرب خیرات  اریز  تسا . هدش  تباث  شنالطب  زین  یلمع  ثیح  زا  هکلب  تسا  ریذـپ  هشدـخ  يرظن  ِهبنج ي  ود  زا  اهنت  هن  هفرـص  هب  لوق  [ 41]

هتفرگ تروص  هضراعم  يّدـحت ، لباقم  رد  نیاربانب  تسا . یتفگـش  تربع و  ِهیام ي  هتبلا  هک  تسا  هدومن  تبث  نآرق  اـب  ار  اـه  ِهضراـعم  زا 
. تسا هدشن  لصاح  ناگدننک  هضراعم  يارب  تحاضف  تراسخ و  زج  ماجنارس  اّما  تسا ،

: تسا ریز  حرش  هب  اه  ِهضراعم  نیا  زا  ییاه  ِهنومن 

ام كاردا  ام  و  لیفلا ، ام  لیفلا ، تسا : هتخاس  ار  تالمج  نیا   » لیف ِهروس ي » لباقم  رد  تشاد  يربمایپ  توبن و  ياعدا  هک  باذک  هملیسم 
(1)  .... لیوط موطرخ  لیب و  بنذ و  هل  لیفلا ،

هروس دوخ  زا  هک  یسابتقا  اب   » دمح هروس » لباقم  رد  تسا  نآرق  اب  هضراعم  یعدم  هک  یحیسم  ناگدنسیون  زا  یکی 

ص 68. ج 1 ، نازیملا ، ك : ر . - 1
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: تسا هدومن  هضرع  يا  ِهتخاسدوخ  هروس  تسا ، هتشاد 

(1). نامیالا طارص  اندها  ناعتسملا ، کب  هدابعلا و  کل  نایّدلا ، کلملا  ناوکالا ، بر  نمحرلل ، دمحلا 

مظن و زا  لماک  دـیلقت  اب  درف  نیا  رحاس ! لوق  دـمتعت  رهاجو و ال  کبرل  ّلصف  رهاوجلا ، كانیطعا  انا  تسا : هتفگ  رثوک  هروس  لـباقم  رد  و 
. تسا هدومن  هضراعم  نآرق  اب  هک  دنک  ِیم  نیقلت  نینچ  نآ  ظافلا  زا  یخرب  رییغت  ینآرق و  تایآ  بیکرت 

، رهامجلا كانیطعا  انا  تسا : هتفگ  رثوک  ِهروس ي  ربارب  رد  هملیـسم  تسا . هدرب  تقرـس  هب  باذـک  هملیـسم  زا  زین  ار  شیاه  ِهتفاب  نیمه  وا 
(2). رفاک ٌلجر  کضغبم  ّنا  رجاه و  کبرل و  لصف 

(3). دنا ِهدش  هدرپس  خیرات  یناگیاب  هب  هشیمه  يارب  هک  دراد  دوجو  ساسا  ِیب  یهاو و  ياه  ِهضراعم  زا  زین  رگید  ییاه  ِهنومن 

ص 94. نایبلا ، ك : ر . - 1
ص 94 99. نامه ، - 2

ینموم ربکا  یلع  ص 358 . ینآرق ، مولع  همانسرد  نیسح ؛ هتسارآ ، ناوج  - 3
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؟ درادار نآرق  اب  هضراعم  ییاناوت  هملیسم  نانخس  ایآ  لاوس :

نخـس ياوتحم  هب  هکنآ  یب  و  دوب ، زغم  کبـس  يدرم  وا  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  لقن  نآرق  اب  هضراعم  ناونع  هب  وا  زا  هک  ینانخـس  خساپ :
. دوب تاملک  رد  عجس  لابند  هب  دشیدنیب 

: تسا تاملک  نیا  تسا ، نآرق  زا  دیلقت  حالطصا  هب  هدش و  لقن  هنیمز  نیا  رد  يو  زا  هک  یکحضم  تارابع  هلمج  زا 

َو ًادِرث ، ِتادِراّثلا  و  ًاْزبَخ ، ِتاِزباخلا  َو  ًانجَع ، ِتانِجاعلا  و  ًانْحَط ، ِتانحاّطلا  و  ًاحْمَق ، ِتایراّذلا  و  ًادْصَح ، ِتادصاحلا  و  ًارذب ، تارّذبملا  و  « 
هب مسق  هاک ! زا  مدـنگ  ناگدـننک  ادـج  هب  مسق  ناگدـننکورد ! هب  مسق  نازرواشک ! ناـناقهد و  هب  مسق  (1) )؛  » ًانمِـسو هلاها  ًامَْقل ، ِتاِمقاّللا 

نان هب  مسق  ناگدننک ! ریمخ 

هحفص 127. همجرت ( یعفارلا )، نآرقلا  زاجعا  هحفص 361 و  دلج 2 ، ریثا ، نبا  خیرات  و  توافت ( رصتخم  اب  ملس ) هدام  راحبلا ، هنیفس  - 1
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 )! نغور یبرچ و  اب  نرادرب  همقل  هب  مسق  ناگدننک و  دیرت  هب  مسق  ناگدنزپ !

: دیوگ یم  نآرق  دورب ، تایراذ  ای  تایداع  هروس  تایآ  هلباقم  هب  کحضم  ياه  هلمج  نیا  اب  تسا  هتساوخ  یم  ییوگ 

هب دـنگوس  ٌدُونََکل )؛»...  ِهِّبَِرل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ًاعْمَج * ِِهب  َنْطَـسَوَف  ًاعْقَن * ِِهب  َنَْرثَأَف  ًاْحبُـص * ِتاریِغُْملاَف  ًاحْدَـق * ِتایِروُْملاَف  ًاْحبَـض * ِتاـیِداْعلا  َو  »
اب ناشیاهمس ] دروخرب  رد  شتآ  هقرج  ناگدنزورفا  هب  دنگوس  و  دنتخات *، یم  شیپ  هب  نانز  سفن  هک  یلاح  رد   ] نادهاجم هدنود ] نابسا 

[ عمج ناـیم  رد   ] ناـهگان و ] دـندنکارپ *، وس  ره  هب  راـبغ  درگ و  هک  مد *، هدـیپس  رد  ناروآ  موجه  هب  دـنگوس  و  [ 1 نابایب * ياه  گـنس 
 ). تسا لیخب  ساپسان و  رایسب  شراگدرورپ  ياه  تمعن  ربارب  رد  ناسنا  هک  دندش *، رهاظ   ] نمشد

! تسا اجک  ات  اجک  زا  هر  توافت  نیبب 

َنیّقَنَت اـم  یّقن  ِْنیَع ، ِدْفِـض  َْتِنب  ُعِدْفِـض  اـی  تسا »:! هدرک  لزاـن  دوخ  رب  ار  تاـیآ  هنوگ  نیا  هک  دـننک  یم  لـقن  وا  زا  يرگید  تراـبع  رد 
َءاملا ِنیّطلا ال  ِیف  َکلَفسا  َو  ِءاملا  ِیف  َكالْعا 
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مین بآ و  رد  تندـب  يالاب  زا  یمین  نک ! ادـص  یهاوخ  یم  هچنآ  هغابروق ! رتخد  يا  هدام ، هغابوق  يا  َنیعَنمَت )؛«  َبِراّـشلا  ـال  َو  َنیرِّدَُـکت 
ییامن (1) یم  يریگولج  بآ  ندیشون  زا  ار  یسک  هن  و  ینک ، یم  دولآ  لِگ  ار  بآ  هن  تسا ! لِگ  رد  نآ  نییاپ 

هک تسا  رت  کیکر  یتح  یضعب  رتدب و  یضعب  هکلب  تسا ؛ هنوگ  نیمه  زین  هدش  لقن  وا  زا  هک  يرگید  تایآ  حالطصا  هب  نانخـس و  ریاس 
. تسا یلوا  اهنآ  رکذ  زا  ندرک  رظن  فرص 

یم یفاک  ار  ندوب  عجـسم  و  داد ، یم  تیمها  تاراـبع  عجـس  هب  اـهنت  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هدـش  لـقن  يو  زا  هک  یتاراـبع  زا 
(2). تسناد

هحفص 128. همجرت ( یعفار ) نآرقلا  زاجعا  هحفص 361 و  دلج 2 ، ریثا ، نبا  خیرات  ملس و  هدام  لوا ، دلج  راحبلا ، هنیفس  - 1
ص 105. ج 8 ، ش ، 1386 ه . نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  يزاریش ، مراکم  رصان  یمظعلا  هللا  تیآ  نآرق ، مایپ  باتک : زا  يروآدرگ  - 2
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  رصع  رد  نآرق  ضقن  زا  زجع  راهظا  نادحلم و 

؟ دنا هداتفا  نآرق  اب  ّيدحت  رکف  هب  یناسک  خیرات  لوط  رد  ایآ  لاوس :

: هک دیوگ  یم  دوب   ) مالـسلا هیلع  قداص ) ماما  نادرگاش  زا  هک  یفورعم  دنمـشناد  مکح ، نب  ماشه  زا  جاجتحا  رد  یـسربط  موحرم  خـساپ :
هبعک هناخ  رانک  دندوب  نامیا  یب  دارفا  هدحالم و  زا  یگمه  هک  عفقم  نبا  و  يرـصب ، کلملادـبع  و  یناصید ، رکاشوبا  و  ءاجوعلا ، یبا  نبا 

. دندز یم  هنعط  نآرق  رب  دنتفرگ و  یم  هرخسم  داب  هب  ار  نایجاح  لامعا  هدش و  عمج 

رد هدنیآ  لاس  ام  داعیم  و   ) میروایب نآ  دـننامه  يزیچ  و  مینک ) ضقن  ار  نآرق  مراهچ  کی  ام  زا  مادـک  ره  دـییایب  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا 
و هلآو ،(  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم ) تّوبن  لاطبا  ببـس  نآرق  ضقن  اریز  میا ؛ هدرک  ضقن  ار  نآرق  مامت  هک  یلاح  رد  دوب  دـهاوخ  اج  نیمه 

رب اهنآ  تسا . ام  ياعدا  تیناقح  تابثا  و  مالسا ، لاطبا  وا  تّوبن  لاطبا 
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. دندش هدنکارپ  دندرک و  قفاوت  هلأسم  نیا 

زا نم  هک  زور  نآ  زا  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  بل  ءاجوعلا  یبا  نبا  دـندرک ، عامتجا  هبعک  هناخ  رانک  رد  زور  ناـمه  رد  هدـنیآ  لاـس  رد 
: مدرک یم  رکف  هیآ  نیا  رد  مدش  ادج  امش 

(1) دنتخادرپ يوجن  هب  مه  اب  دـنتفر و  يراـنک  هب  دـندش ، سویأـم  وا  زا   ] فسوی ناردارب  هک ] یماـگنه  ایَِجن )؛» اوُصَلَخ  ُْهنِم  اوُسَأـْیَتْسا  اَّمَلَف  »
. تشاد لوغشم  دوخ  هب  نآ  ریغ  زا  ارم  رکف  هیآ  نیا  هتسویپ  میازفیب و  نآ  هب  ار  يزیچ  مناوت  یمن  هک  تسا  انعم  رپ  حیصف و  ردق  نآ  مدید 

َنوُعْدَت َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  مدیـشیدنا »: یم  هیآ  نیا  رد  مدش  ادج  هک  تقو  نآ  زا  زین  نم  تفگ : کلملادبع 
یلَثَم مدرم ! يا  ُبُولْطَْملا )؛«  َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَـض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْـسَی  ًاْئیَـش ال  ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َو  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًابابُذ  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 

: دیهد ارف  شوگ  نآ  هب  تسا ، هدش  هدز 

تسد هب  تسد  راک  نیا  يارب  دنچ  ره  دننیرفایب ، یسگم  دنناوت  یمنزگره  دینک 2 ] یم  شتسرپ  و  دیناوخ ] یم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک 

هیآ 80. فسوی ، هروس  - 1
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مه هدنوش ] بلط  مه  و  تسا ، ناوتان  هدننک  بلط  مه  دنریگ . سپزاب  ار  نآ  دنناوت  یمن  دیابرب ، اهنآ  زا  يزیچ  سگم  هاگره  و  دـنهد ؛ مه 
نادوبعم (1) مه  و  نادباع ،

. مروایب نآ  دننامه  هک  مدید  زجاع  ار  دوخ  نم 

رگا  ] هک یلاح  رد  اتَدَسََفل ])؛«  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌهَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  مدیشیدنا »: یم  هیآ  نیا  رد  مدش  ادج  امش  زا  هک  نامز  نآ  زا  تفگ : رکاشوبا  و 
(2) دروخ یم  مه  هب  ناهج  ماظن  دوب ، يرگید  نایادخ  هناگی ، دنوادخ  زج  نیمز ، نامسآ و  رد 

! مروایب ار  نآ  دننامه  هک  مدیدن  رداق  ار  دوخ  و 

:« مدیشیدنا یم  هیآ  نیا  رد  مدش  ادج  امـش  زا  هک  هظحل  نآ  زا  هک  ارچ  تسین ؛ رـشب  مالک  سنج  زا  نآرق  نیا  موق ! يا  دوزفا »: عفقم  نبا  و 
هتفگ و  َنیِِملاَّظلا )؛«  ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َلِیق  َو  ِّيِدوُْجلا  یَلَع  ْتَوَتْسا  َو  ُْرمَْألا  َیُِـضق  َو  ُءاْملا  َضیِغ  َو  یِِعْلقَأ  ُءامَـس  ای  َو  ِكَءام  یِعَْلبا  ُضْرَأ  ای  َلِیق  َو 

! رب ورف  ار  تبآ  نیمز ، يا  دش :

هیآ 73. جح ، هروس  - 1
هیآ 22. ءایبنا ، هروس  - 2
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رد و ] تفرگ ؛ ولهپ  يدوج ،  ] هوک هنماد  رب ]  ] یتشک تفای و ] نایاپ  راـک  تسـشن و  ورف  بآ  و  نک . يراد  دوخ   ] شراـب زا  نامـسآ ]، يا  و 
(1)! ادخ تمحر  زا  ناراکمتس ] هورگ  داب  رود  دش : هتفگ   ] ماگنه نیا 

. مدید زجاع  نآ  دننامه  ندروآ  زا  ار  دوخ  نم  و 

ُْلق دومرف »: توالت  ار  هیآ  نیا  تشذـگ و  اهنآ  رانک  زا   ) مالـسلا هیلع  قداصلا ) دـمحم  نب  رفعج  ءانثا  نیا  رد  دـیوگ : یم  مکح  نب  ماـشه 
نج سنا و  رگا  وگب : ًاریِهَظ )؛«  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناـک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَـی  ـال  ِنآْرُْقلا  اَذـه  ِلـْثِِمب  اُوتْأَـی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِإـْلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل 

رگیدـکی ناـبیتشپ   ] راـک نیا  رد  دـنچ ] ره  دروآ ؛ دـنهاوخن  ار  نآ  دـننامه  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  دـننامه  هک  دـنهد  مه  تسد  هـب  تـسد 
(2) دنشاب

خیرات لوط  رد  نارکنم  بناج  زا  نآرق  اب  هضراعم 

هتفرگ تروص  نارکنم  بناج  زا  يرجه  تسخن  هدس  ود  رد  زین  ییاه   » هضراعم نآرق »، ییوجدروامه  ربارب  رد  ایوگ 

هیآ 44. دوه ، هروس  - 1
هیآ 88. ءارسا ، هروس  - 2
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ندوب يرـشبارف  هب  دـندش ، هجاوم  نآرق  يرنه  ياه  ییابیز  اب  نوچ  یخرب  ص ،(  ربمایپ ) نامز  رد  تایاور ، يا  هراـپ  شرازگ  هب   (1). تسا
یب رصنع  دندوب و  نابیدا  نآرق  ندوب  يرـشبارف  هب  ِنافرتعم  نآ  هک  تسا  هدش  هیجوت  نینچ  تایاور  نیا  نومـضم   (2). دندرک فارتعا  نآ 
یم یهباشم  تایرظن  زین  رخأتم  عبانم  رد  تسا . یبدا  ییابیز  دـنا ، هدروآ  دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  و  هتفای ، نآرق  تایآ  رد  ناـشیا  هک  يریظن 

نیرت میدق  يراب ،  (3)، تفای ناوت 

. نیسردم عماج  مق ، ص 191 ، ج 4 ، دیهمتلا ، تفرعم ، يداه  دمحم  . 38 - 1
دمحا ششوک  هب  ص 24 ، ج 1 ، نآرقلا ، زاجعا  ینالقاب ، دمحم  نیسردم . عماج  مق ، 4 ص 217 ، ج ، دیهمتلا ، تفرعم ، يداه  دمحم  - 2

. فراعملاراد هرهاق ، رقص ،
يزوف ششوک  هب  ص 527 ، ج 1 ، نییبتلا ، نایبلا و  ظـحاج ، ورمع  1317 ق . هرهاق ، ص 5 7 ، ج 1 ، زاجیالا ، هیاهن  يزار ، نیدـلارخف  - 3

1968 م. توریب ، يوطع ،
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درک و ییوجدروامه  نآرق  هک  یعوضوم  يو ، حیرـص  راهظا  رب  اـنب  دـید .  ) د 255 ق ظحاج ) راـثآ  رد  ناوت  یم  ار ، شرگن  نیا  دـهاوش 
ربارب رد  ار  نادـــناعم  زجع  زین   ) 310 م ق / 1 ؟ د ؟ يربـط )  (1). دوب نآ  يالاو  یناعم  ییاویـش و  تغـالب ، دـندش ، زجاـع  نآ  زا  نادـناعم 

رد یحو  لوزن  رب  هک  تسا  هدروآ   ) ع يداـه ) ماـما  زا  لـقن  هب  یتـیاور   ) 940 م ق / د 328  ینیلک ) ،(2) و  هدرک دای  نآرق  ییوجدرواـمه 
هدس ق، رد  لقادح  هک  تفگ  ناوت  یم  دـهاوش ، نیا  هب  رظن  اب   (3). دنک یم  دیکأت  نآرق  يرنه  يرترب  و  یبدا ، ياه  شنیرفآ  جاور  رـصع 

. تسا نآ  یبدا  ییابیز  يدروامه ، رد  نآرق  يریظن  یب  زار  هک  هدوب  جیار  داقتعا  نیا  هب  رظان  يدحت  موهفم 

-. 239 ص 238 - ج 1 ، ریسفت ، يربط ، - 1
1377 ق. نارهت ، يرافغربکا ، یلع  ششوک  هب  ص 24 25 ، ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، دمحم  - 2

1409 ق. مق ، ص 154 ، ج 1 ، ع ،( يرکسع ) نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفتلا ، - 3
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؟ دنروایب نآرق  دننامه  هتسناوت  یسک  خیرات  رد  ایآ  لاوس :

یقافتا نینچ  رگا  دنک ؛ شومارف  ار  نآ  دـناوتب  خـیرات  هک  تسین  یکچوک  هلأسم  عوضوم  نیا  اریز  تسا ؛ نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  خـساپ :
قادـصم هب  نیاربانب  دـندرک ؛ یم  یتاغیلبت  هدرتسگ  يرادرب  هرهب  دـنداد و  یم  روناـم  نآ  يور  و  هدرک ، راکـشآ  ار  نآ  اـج  همه  داـتفا  یم 

هولج نآرق  اب  یعقاو  هضراعم  هزرابم و  عون  ره  دـیاب   » دـش یم  راکـشآ  ًامتح  دوب  يزیچ  نینچ  رگا  َناَبل »:«  ناک  َْول  فورعم » لـثملا  برض 
. دشاب هتشاد 

. دندرک یم  غیلبت  نآ  يور  دندومن و  مهتم  راک  نیا  هب  ار  دندوبن  نآرق  اب  هضراعم  رکف  هب  زگره  دیاش  هک  دارفا  زا  يا  هراپ  اذل 

یلص ربمایپ ) رـصع  نامه  رد  هک  تسا   ) باّذک هب  روهـشم  هملیـسم ) هدش  تبث   ] هضراعم یعدم  ناونع  هب  خیرات ] رد  وا  مان  هک  یـسک  اهنت 
. دومن يربمایپ  ياعّدا  درک و  مایق   ) زاجح قرش  یحاون  زا  همامی ) نیمزرس  رد   ) هلآو هیلع  هللا 
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هب هکنآ  یب  دوب و  زغم  کبـس  يدرم  وا  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش  لقن  نآرق  اب  هضراعم  ناونع  هب  وا  زا  هک  یناـنخس 
. دوب تاملک  رد  عجس  لابند  هب  دشیدنیب  نخس  ياوتحم 

هک تشادـنپ  یم  نینچ  زین  وا  تساخرب ، نآرق  اب  هضراعم  هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ ) رمع  رخاوا  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  یـسنع  دوسا 
. دشاب هتشادن  ییاوتحم  دنچ  ره  دنک  قیفلت  مه  هب  ار  یعجسم  تاملک  تسا  یفاک  نآرق  اب  هضراعم  يارب 

. دندیشک يو  يوریپ  زا  تسد  دندرب و  یپ  وا  هدیقع  داسف  هب  شناوریپ  يدوز  هب  یلو 

نآ لحارم  یبلطدروامه و  يّدحت و  عاونا 

هراشا

هلباقم و هب  فلتخم  عاونا  هب  زورما  هب  ات  لوزن  رـصع  زاغآ  زا  ار  رـشب  عطاق ، تروص  هب  نآرق  اـما  تسا ، هتفرن  راـکب  يّدـحت  هژاو  نآرق  رد 
: تسا هدرک  لالدتسا  نآ  ندوب  يرشب  قوفام  هب  قیرط  نیا  زا  هدرک و  توعد  یبلط  هزرابم 
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نآرق لک  - 1

اه ناسنا  رگا  وگب :  (1)  » ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  « 
راک نیا  رد  ار ) رگیدـکی  دـنچ  ره  دروآ  دـنهاوخن  ار  نآ  دـننامه  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  دـننامه  هک  دـننک  قاـفتا   ) سنا نج و  ناـیرپ ) و 

تازجعم بلط  زاجعا و  هنیمز  رد  ناکرـشم  ياه  یئوج  هناهب  دروم  رد  یلـصفم  ثحابم  دـعب  تایآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب   » دـننک کمک  )
نیرت هدنز  نیرت و  یلاع  نآرق  هک  دـهد  ناشن  ات  هدـنیآ  ثحب  يارب  تسا  يا  همدـقم  تقیقح  رد  ثحب  روحم  هیآ  تسا ، هدـمآ  نوگانوگ 

(2). درادن ار  نآ  دننام  ندروآ  ییاناوت  رشب  هک  تسا  هزجعم  و   ) ص مالسا ) ربمایپ  تیناقح  دنس 

هیآ 13. هروس 17 ، ءارسا / - 1
س 1374 ش. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، ، 274 ص 273 - ج 12 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  - 2
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نآرق هروس  هد  - 2

یم روتـسد  ربمایپ  هب  دنوادخ  اذل  تسا ، ربمایپ  دوخ  هتخاس  هک  دندوب  دقتعم  دندرک و  یم  راکنا  ار  نآرق  ندوب  ییادـخ  رافک ، هک  اجنآ  زا 
ُْمْتنُک ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتاـیَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَـف  ْلـُق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ؛(1)  دیوگب اه  نآ  باوج  رد  هک  دـهد 

امش دییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : تسا !(  یگتخاس  و  هداد ) تبـسن   ) ادخ هب  ار )  ) نآرق نیا ) غورد  هب  وا  دنیوگ : یم  اه  نآ   (2)  » َنِیقِداص
! دینک توعد   ) راک نیا  يارب  ادخ ) زا  ریغ  دیناوت  یم  هک  ار  یناسک  مامت  دیروایب و  نآرق  نیا  دننامه  یگتخاس  هروس  هد  مه 

« هروس کی   »- 3

ِنَم اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یلماعریصق ، دمحا  قیقحت  ، 2 ص 19 - ج 7 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  یسوط ، دمحم  . 8 - 1
هیآ 13. هروس 11 ، دوه / - 2
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(1)  » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا 

دیروایب و نآ  دـننامه  هروس  کی  دـییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : تسا ؟ هداد  تبـسن  ادـخ  هب  غورد  هب  ار  نآرق  وا  دـنیوگ : یم  اه  نآ  ایآ  « 
! » دیبلط  ) يرای هب  دیناوت ) یم  ار  سک  ره  ادخ ، زا  ریغ 

تفرعم ملع و  هب  نآرق  يّدحت  - 4

دـشاب نآرق  دننام  تفرعم  ملع و  رظن  زا  هک  یباتک  دیهد  مه  تسدب  تسد  همه  دیراد ، کش  نآرق  ندوب  ینامـسآ  رد  رگا  هک  انعم  نیا  هب 
قالخا داعم ، أدبم ، هب  طوبرم  فراعم  لیبق  زا  دشاب  تیاده  هب  شتـشگرب  هک  يزیچ  ره  و  تسا ، تیاده  باتک  میرک  نآرق  اریز  دیروایب ،

(2). تسا هدرک  نایب  ار  دنراد  جایتحا  نآ  هب  تیاده  رد  مدرم  هک  ییاه  هظعوم  صصق و  دنوادخ ، تعیرش  هلضاف ،

هیآ 38. هروس 10 ، سنوی / - 1
نیـسردم هعماج ي  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه ، يوسوم  همجرت  ص 469 ، ج 12 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیـسح  دمحم  - 2

.( قه س 1418  نیلقثلا ، راد  مق ، ، 51 ص 84 - نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  یئوخ ، مساقلاوبا  س 1374 ش . مق ، هیملع  هزوح 

تفرعم ملع و  هب  نآرق  يّدحت  - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :

 » تسا زیچ  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  (1) و   ... ٍء ْیَش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  « ... 

تسین یفالتخا  نآ  رد  هکنیا  هب  يّدحت  - 5

ریغ يوس  زا  رگا  دنـشیدنا ؟ یمن  نآرق  هرابرد  ایآ   (2)14  » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ  « 
 » دنتفای یم  نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب ، ادخ 

یبیغ رابخا  هب  يّدحت  - 6

يّدحت هب  بیغ  رابخا  اب  شتایآ  زا  يرایسب  رد  نآرق 

هیآ 89. هروس 16 ، لحن / - 1
هیآ 82. هروس 4 ، ءاسن / - 2
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. دیروایب دشاب  یبیغ  رابخا  رب  لمتشم  هک  نآ  ریظن  یباتک  دیراد ، دیدرت  نآرق  ندوب  ینامسآ  رد  رگا  هک  هدومن  مالعا  رـشب  هب  هتـساوخرب و 
(2)  ... » اذه ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت   (1)15

؟ تسیچ نآ  لحارم  ّيدحت و  زا  روظنم  لاوس :

تلالد اب  هاگ  تحارص و  اب  هاگ  هدرک ؛ هیکت  تسا  زاجعا  ناکرا  زا  یکی  هک   ) هضراعم هب  توعد  يدحت ) هلأسم  يور  دیجم ، نآرق  خساپ :
هب ار  دوخ  ياهورین  مامت  دیوش و  عمج  دیراد  نآ  رد  يدیدرت  کش و  رگا  تسا و  ادخ  يوس  زا  ینامـسآ  باتک  نیا  دـیوگ : یم  یمازتلا 

. دیروایب ار  نآ  زا  یشخب  ای  نآ و  دننامه  يزیچ  دیریگ و  راک 

تغالب و هلأسم  هب  يّدحت  اهنت  دنوادخ  هک  نیا  هّجوت  لباق 

هعماـج ي یمالـسا  تاراـشتنا  رتـفد  مق ، ینادـمه ، يوسوم  همجرت  ص 101 ، ج 1 ، نازیملا ، ریـسفت  ییاـبطابط ، نیـسح  دـمحم  . 15 - 1
س 1374 ش. مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 

هیآ 49. هروس 1 ، دوه / - 2
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، تارابع رد  ار  تاهج  مامت  رد  تهابـش   ) نآ دننامه  هلثم )؛«  ریبعت » ندرب  راک  هب  اب  هکلب  دـنک ؛ یمن  نآرق  ینعم  ندوب  اسر  نایب و  ینیریش 
. دنک یم  حرطم  نآ  نوئش  همه  ماکحا و  فراعم و  اوتحم ،

نیا دـننامه  هک  دـننک  عامتجا  نایرپ  اه و  ناسنا  همه  رگا  وگب :  ] جوجل نایوج  هناهب  ربارب  رد  دـیامرف ]): یم  هیآ 88  ءارسا  هروس  رد  نآرق 
ِْلثِِمب اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  دننک »؛(  ینابیتشپ  راک  نیا  رد  ار  رگیدکی  دنچ  ره  دروآ و  دنهاوخن  دـنروایب  ار  نآرق 

 » ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه 

رد هک  ار  ییاه  ناسنا  نآرق  توعد  یگنادواج  هب  هجوت  اب  رگید  يوس  زا  هدرک و  اه  ناسنا  همه  زا  یماـع  توعد  وس  کـی  زا  هک  هیآ  نیا 
ار اهنآ   » ًاریهظ ضعبل  مهضعب  هلمج » و   » ِتَعَمَتْجا هب » ریبعت  اب  موس  يوس  زا  دوش و  یم  لماش  ار  دننک  یم  یگدنز  رگید  راصعا  ام و  رصع 

تریغ رـس  رب  حالطـصا  هب  تاکیرحت و  عاونا  اب  مراهچ  يوس  زا  دـنک و  یم  لثم  هب  هلباـقم  رد  نواـعت  يرکفمه و  يراـکمه و  هب  توعد 
هضراعم نیا  رد  فرط ، ندروآ 

تسین یفالتخا  نآ  رد  هکنیا  هب  يّدحت  - 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص :

نآ دننامه  زگره  ِِهْلثِِمب )؛«  َنُوتْأَی  ال  دیوگ »: یم  تیعطاق  اب  هک  یماگنه  و  دنک ؛ یم  میـسرت  ار  يّدـحت  لکـش  نیرت  يوق  هک  تسا ، هارمه 
. دزاس یم  نشور  تیناسنا  ناهج  ياروام  اب  ار  نآ  دنویپ  طابترا و   ) دنروآ یمن  ار 

نآرق دنیوگ  یم  مالسا  نافلاخم  ینعی  اهنآ  دیوگ ): یم  دروآ و  یم  رت  نییاپ  ار  لثم  هب  هضراعم  هب  توعد  يّدحت و  حطـس  هیآ  نیمود  رد 
اُوتْأَف ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  دیورایب »؛(  نیغورد  ياه  هروس  نیا  دننام  هروس  هد  مه  امـش  دـییوگ  یم  تسار  رگا  وگب : هتـسب  ارتفا  ادـخ  هب  ار 

 ». ٍتایَرَتْفُم ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  دمحم ) دوخ ] هدنب  رب  هچنآ  هرابرد  رگا  دیامرف ): یم  دهد و  یم  لزنت  مدص  کی  زا  رتمک  هب  دوه  هروس  هیآ 13  رد  و 
ٍهَروُِسب اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  دیروایب »؛(  ار  نآ  دننام  هروس  کی   ] لقاال دـیراد ] دـیدرت  کش و  میا  هدرک  لزان  ) ]

(1)  ». ِِهْلثِم ْنِم 

لک هب  يدحت  هاگ  میرک ، نآرق  تایآ  رد  میتفگ ، هکنانچ 

(13 دوه : - ) 1
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نیا زار  هک  تسا  هدـش  لاؤس  نیا  زاس  هنیمز  يّدـحت  هنوگ  نیا  تسا . هتفرگ  تروص  نآ  زا  هروس  کی  هب  هاـگ  هروس و  هد  هب  هاـگ  نآرق ،
؟ تسیچ توافتم  ياه  ِیهاوخ  دننامه  اه و  ِتساوخرد 

یـسرک هب  رتهب  نآرق  زاجعا  ات  تسا  هدومن  فخا  هب  دـشا  زا  يدـحت  هویـش ، نیا  اب  نآرق  هک  تسا  نیا  دوش  ِیم  هداد  الومعم  هک  یخـساپ 
تفرگ و تروص  نآرق  لک  يروآدننامه  يارب  شالت  هک  نآ  زا  سپ  دنروایب . ار  نآرق  لک  دـننامه  ات  هدرک  تساوخرد  زاغآ  رد  دنیـشن .
هد ندروآ  زا  نانآ  زجع  تابثا  شالت و  زا  سپ  دبلط و  ِیم  ار  نآرق  روس  دننامه  هروس  هد  دش ، نشور  نآ  دننامه  ندروآ  زا  رـشب  یناوتان 

ياه ِهزیگنا  ینامز  ِهلـصاف ي  اب  راب  هس  دیجم  نآرق  بیترت  نیا  هب  دنروایب . نآرق  دـننامه  هروس  کی  هک  دـهاوخ  ِیم  نانآ  زا  نآرق  هروس ،
هب رت  ِناسآ  هب  رتراوشد  زا  ریـس  اب  هلحرم  هس  رد  ار  نآرق  دننامه  ندروآ  زا  نانآ  زجع  هداد و  قوس  نآرق  يروآ  دـننامه  يوس  هب  ار  مدرم 

. تسا هدناسر  تابثا 

هک نیا  نآ  تسا و  راوتسا  ضرف  شیپ  کی  رب  خساپ ، نیا 
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لک هب  يدحت  تایآ  لّوا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هدش  حرطم  خساپ  نیا  رد  هک  دـشاب  هدوب  یبیترت  هب  هدـش  دای  تایآ  غالبا  هژیو  هب  لوزن و 
. تسا هدش  لزان  هروس  کی  هب  يدحت  تایآ  تیاهن  رد  هروس و  هد  هب  يدحت  تایآ  سپس  نآرق ،

. درادن دوجو  اعّدم  نیا  رب  يدهاش  چیه  نآرق  تایآ  رد  هک  یلاح  رد 

تـسا هروس  کی  هب  يدحت  تایآ  رب  لمتـشم  هک  سنوی  هروس  هک  تسا  نآ  ینآرق  مولع  نادنمـشناد  نارـسفم و  نیب  روهـشم  لوق  هوالعب 
دیدرت دروم  هدش  دای  ضرف  شیپ  لیلد  نیا  هب  و  تسا . هدش  لزان  دشاب ، ِیم  هروس  هد  هب  يدحت  تایآ  رب  لمتشم  هک  دوه  ِهروس ي  زا  لبق 

. تسا هتخاس  لزلزت  راچد  ار  هدش  دای  خساپ  هتفرگ و  رارق 

هب هدـش  دای  ضرف  شیپ  زا  هژیو  یعافد  اـی  دنـشک و  ناـیم  هب  ار  يرگید  ياـه  ِهیجوت  نییبت و  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  نارـسفم  هتکن  نیا 
. دنروآ لمع 

هب هک  یهجو  نایب  هب  هدرک و  يراددوخ  هدـش  دای  لاوقا  یـسررب  دـقن و  هب  نتخادرپ  زا  نخـس  ِهلاطا ي  زا  يریگولج  روظنم  هب  اـج  نیا  رد 
تایآ اب  هجو  نیرتراگزاس  ام  رظن 

تسین یفالتخا  نآ  رد  هکنیا  هب  يّدحت  - 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :

. مینک ِیم  افتکا  تسا 

نیا یلو  دـنا  ِهتـسناد  نآرق  لک  هب  ار  نآرق  لـثم  هب  يدـحت  تاـیآ  داـفم  ینآرق  مولع  نادنمـشناد  نارـسفم و  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  هچرگ 
تـسا حرطم  يّدج  تروص  هب  دشابن  نآرق  هزجعم  رادقم  نایب  ددصرد  دـشاب و  یـسنج  يانعم  تایآ  نیا  رد  نآرق  زا  دوصقم  هک  لامتحا 

، تایآ نیا  لوزن  ماگنه  نآ  رب  هوالع  نآ . ءزج  رب  مه  تسا و  قداص  نآرق  لک  رب  مه  توالت ، تئارق و  تسا و  تئارق  هداـم  زا  نآرق  اریز 
« زا ثحب  تروص  نیا  رد  تسناد . نآرق  لک  هب  يدحت  ار  تایآ  نیا  رد  يدحت  ناوت  ِیمن  نیاربانب  دوب . هدـشن  لزان  نآرق  ياه  ِهروس  مامت 
رد يّدـحت  تاـیآ  تفگ  ناوت  ِیم  صوصخ  نیا  رد  نارـسفم  لوق  شریذـپ  ضرف  اـب  یلو  دزاـب . ِیم  گـنر  دروم  نیا  رد   » يدـحت بیترت 

دـشاب نآرق  تازایتما  ِهمه ي  ياراد  هک  نآرق  دـننامه  یباتک  دراد  دـیدرت  نآرق  ندوب  ییادـخ  رد  رگا  هک  دـهاوخ  ِیم  رـشبزا  لّوا  هلحرم 
همه دـشاب و  ینآرق  روـس  هیبـش  تهج  ره  زا  هک  هروـس  کـی  دـیامرف : ِیم  هداد  فـیفخت  دـش  تباـث  ناـشزجع  هک  نآ  زا  سپ  دـنروایب و 

ار نآرق  روس  زا  یکی  تازایتما 
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ره هک  دنزاسب  هروس  هد  هک  دهاوخ  ِیم  ناشیا  زا  هداد  فیفخت  دندش  زجاع  زین  يرما  نینچ  زا  هک  نآ  زا  سپ  و  دنروایب ، دشاب  هتـشادربرد 
. دـشاب اراد  ار  نآرق  هروس  کی  ياـه  ِیگژیو  دـناوتب  هروس  هد  نآ  عومجم  هک  يروطب  دـشاب  نآرق  زاـجعا  تاـهج  زا  یکی  ياراد  مادـک 

کی ره  هک  تسا  هروس  دنچ  ندروآ  مهارف  زا  رت  ِلکـشم  دشاب ، نآرق  هروس  کی  هیبش  رظن  ره  زا  هک  هروس  کی  نتخاس  هک  تسا  یهیدب 
. تسا لوقعم  هتفرگ و  تروص  کبس )  ) ّفخا هب  نیگنس )  ) ّدشا زا  يدحت  سپ  دشاب . نآرق  هیبش  تهج  کی  رد 

: مینک ِیم  هراشا  تاعوضوم  نیوانع  هب  اهنت  هک  تسا  هدش  حرطم  صاخ  تروص  هب  يدحت  نآرق ، تایآ  زا  رگید  يا  ِهتسد  رد 

. نآرق ِهدنروآ ي  هب  يدحت  . 1

. تغالب تحاصف و  هب  يدحت  . 2

. فالتخا مدع  یگنهامه و  هب  يدحت  . 3
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(1). یبیغ ياهربخ  هب  يدحت  . 4

نآرق يرگتیاده  شقن 

نآرق يرگتیادـه  شقن  زا  هاـگ  هنومن ، يارب  تفاـی . تسد  یخـساپ  نآرق  يرگتیادـه  شقن  يارب  ناوت  یم  رگید  تاـیآ  یخرب  رد  رظن  اـب 
زا نیا ، رب  نوزفا   - (2). دنیامنب دنراد ، غارـس  تیاده  يارب  يرتهب  باتک  رگا  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  نافلاخم  زا  و  هدـمآ ، نایم  هب  نخس 
هک دیآ  یم  رب  نینچ  میرک ، نآرق  ياج  ياج  رد  اه  نآ  دننام  ناهرب و  ناطلـس ، ه م ،(  هنّیب ) هیآ ، نوچمه  يریباعت  تاحالطـصا و  دربراک 

زین تسا . هتشاد  دوجو  لوزن ، رصع  رد  نابطاخم  همه  دزن  تیاده  رما  يارب  هدش  هتفریذپ  ییاهرایعم 

ینموم ربکا  یلع  - 1
هیآ هروس 2 ، هرقب / . 33 هیآ 2 -. هروس 2 ، هرقب / هیآ 24 . هروس 43 ، فرخز / هیآ 43 . هروس 43 ، فرخز / هیآ 49 . هروس 28 ، صصق / - 2

.185
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دیاش ور ، نیا  زا  تسا . يرهاظ  راتخاس  لکـش و  هن  و  یهلا ، مـالک  نومـضم  اوتحم و  هب  رظاـن  رتشیب   (1)33 دوخ ، زا  نآرق  فیـصوت  هویش 
عوضوم هب  تبـسن  نهک  ياـه  شرگن  زا  هک  اـجنآ  تسا . میرک  نآرق  يرگتیادـه  تسا ، رظندروـم  ییوجدرواـمه  رد  هچنآ  تفگ  ناوـتب 

(2)  » َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ  اذـه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  هیآ » لوزن  نأـش  تاـیاور  هب  ناوت  یم  دور ، یم  نخـس  میرک  نآرق  ییوجدرواـمه 
نآرق رد  نانآ  زا  يدای  هک  نیـشیپ  ماوقا  تشذگرـس  ربارب  رد  ثراح ، نب  رـضن  مان  هب  ناکرـشم  زا  یکی  تیاور ، نیا  هیاـپ  رب  درک . هراـشا 

رد هک  تفگ  ناوـت  یم  هدـس 2 ق ، رد  تیاور  نیا  لقن  هب  دامتعا  اـب   (3). تخادرپ یم  نایحیـسم  ياه  هناسفا  اه و  ناتـساد  لقن  هب  هدـش ،
نآ ناناملسم  تینهذ 

هیآ 31. هروس 8 ، لافنا / هیآ 7 . هروس 8 ، لافنا / - 1
1404 ق. توریب ، ص 348 ، ج 3 ، ریسملاداز ، يزوج ، نبا  هیآ 31 . هروس 8 ، لافنا / - 2

. نیسردم عماج  مق ، ص 228 ، ج 4 ، دیهمتلا ، تفرعم ، يداه  دمحم  - 3

نآرق يرگتیاده  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :

. تسا نآ  ِرگتیاده  میهافم  هدش ، يدحت  نادب  میرک  نآرق  رد  هک  یعوضوم  رصع ،

نآرق زاجعا  اب  يدحت  موهفم  گنتاگنت  طابترا 

یعدـم توبن  هک : دـش  حرطم  هاگدـید  نیا  بوچراچ  رد  ینعی  تفای ؛ نآرق  زاـجعا  اـب  گـنتاگنت  طاـبترا  يدـحت  موهفم  ناـمز ، رورم  هب 
رد فـطل  هدــعاق  ياـضتقا  هـب  ادــخ  تساوـخ  و  وا ، يدــحت  ياـعدا  اـب  هارمه  يو ، يوـس  زا  یتداـع  قرخ  زورب  قـیرط  زا  اـهنت  يربماـیپ 

تامارک ای  غباون ، گرزب  ياهراک  اب  هزجعم  قرف  زا  نخـس  رد   (1). تسا تابثا  لباق  يدحت  هب  نتفگ  خساپ  زا  نارگید  ناوت  ندـنادرگزاب 
تسا نکمم  هاگ  هک  ارچ  دنا ، هدرک  طرش  ار  يدحت  زین  ایلوا 

، فقاوملا یجیا ، نیدلادضع  1987 م . توریب ، ردیح ، دمحا  نیدلادامع  ششوک  هب  ص 184 ، ج 1 ، لئاوالا ، دیهمت  ینالقاب ، دمحم  - 1
.( 1997 م توریب ، هریمع ، نامحرلادبع  ششوک  هب  ص 345 ، ج 3 ،
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یعیبط  (1). دراد زاب  توبن  ياعدا  زا  ار  يو  تمه  فطل ، ياضتقا  هب  یلو  دهدب ، یـسک  هب  ار  يرـشبارف  يراک  نداد  ماجنا  ناکما  دنوادخ 
. دوش زاربا  نآ  تیهام  نییبت  رد  زین  یعونتم  تایرظن  يدحت ، تایآ  ریسفت  نمض  نآرق ، زاجعا  هجو  رد  اه  هاگدید  فالتخا  اب  هک  تسا 

رد ییوجدروامه  هب  ار  يدحت  دنیوج ، یم  نآ  يرنه  هولج  رد  ار  نآرق  زاجعا  براشم ، فالتخا  دوجو  اب  هک  ناملسم  نادنمـشیدنا  رتشیب 
. دنا هدرک  ریسفت  رت  يرنه  یباتک  ندومن 

تئیه وضع  مدقم ، ناوخا  هرهز  مناخ  راک  رـس  تاقیقحت  زا  یتمـسق  نآ ، هب  طوبرم  ناوارف  بلاطم  يدحت و  دروم  رد  تسین  تبـسانم  یب 
ص 26. ج 14 ، يدحت ،«  هلاقم » زا  هتفرگرب  یمالسا ، فراعملا  هرئاد  زکرم  یمالسا ، گرزب  همانشناد  عبانم  نآرق  مولع  هاگشناد  یملع 

1997 م. توریب ، هریمع ، نامحرلادبع  ششوک  هب  ص 465 ، ج 2 ، فقاوملا ، یجیا ، نیدلادضع  - 1
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. دیئامن هعلاطم  میروآ ، یم  هک  نآ  تاجردنم  رد  یگدروخ  تسد  رییغت و  نودب  الیذ  ار  نارهت ،

dr. zo. akhavan gmail. com

همدقم

دوخ و ییاتمه  یب  ییاتکی و  هب  دوخ  هک  دننام  یب  ریظن و  یب  یباتک  اه ؛ ملع  اه و  تردق  زارف  رب  اجرباپ  راوتسا و  تسا  یباتک  دیجم  نآرق 
ور نیمه  زا  و  هدرک ، یلجت  نآ  رد  ادـخ  تسادـخ و  مالک  هک  یباتک  اهنت  تسین . لیلد  ناـهرب و  دـنمزاین  دراد و  تلـالد  شا  هدـنروآ  زین 

لوسر و نیرخآ  طسوت  هک  رشب  تیاده  يارب  یباتک  درک . دهاوخن  یلجت  رگید  یمالک  رد  ادخ  نوچ  دروایب ، ارنآ  دننام  دناوت  یمن  یسک 
جاجتحا دـنک ، یم  ذوفن  اه  ناج  قمع  رد  تحاصف  تیاهن  رد  هک  ملع ، نابز  یلو  دراد ، نابز  تسا . هدـش  هدـناوخ  مدرم  رب  یهلا  روآ  مایپ 

یم میلعت  دنک ، یم  شنزرس  دهد ، یم  تیلـست  دهد ، یم  تراشب  دناسرت ، یم  دهد ، یم  دنپ  دیارـس ، یم  وجه  دیامن ، یم  حدم  دنک ، یم 
تربع دزیر ، یم  هیاپ  ار  تاررقم  دیامن ، یم  تواضق  دهد ،
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مالک نوچ  دـنروایب ، نآ  دـننام  دـنناوتن  مه  سنا  نج و  همه  و  دـنام ، دـهاوخ  ریظن  یب  هدوب و  ریظن  یب  و ...  دـیوگ ، یم  هصق  دزومآ ، یم 
(1). تسا دننام  یب  يادخ 

نآرق تایآ 

[1]

تایآ و  دندوبن ، ادـخ  دـض  و  دنتـسناد ، یم  یتسه  قلاخ  ار  وا  هتـشاد و  نامیا  ملاع  راگدرورپ  هب  لوزن ، رـصع  مدرم  هک  دـهد  یم  یهاوگ 
دزن هللا  هک  دهد  یم  یهاوگ  زین  خیرات  نآرق ، رب  هوالع  [ 2 . ] دهد یم  ناشن  ُهَّللا " َُّنلوُقََیل  هلمج " اب  ادخ  دوجو  هب  ار  نانآ  حیرصت  يددعتم 

َو ِمِحَّرِلل  اَنَعَْطقَأ  َمُهَّللا  درک : اعد  هک  اجنآ  دراد  تلالد  مهم  نیا  رب  ردب  گنج  زاغآ  رد  لهجوبا  نخـس  هکنانچ  دوب ، راگدرورپ  اهنت  ناشیا 
کی ره  ادنوادخ ، ینعی  َباَذَْعلا ، ُْهنِحَأَف  ُفِْرعَن  َال  اَِمب  اَناَتآ 

، نارهت نآرق  مولع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  مدقم ، ناوخا  هرهز  مناخ  راک  رس  - 1
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ناشیا داقتعا  رد  اما  [ 3 . ] نک يراج  يو  رب  ار  باذع  هتفگ ، فورعم  ریغ  ياه  نخـس  هدومن و  محر  عطق  رتشیب  هک  گنج ، فرط  ود  ام  زا 
ادخ يارب  ینارازگراک  نانآ  دومن . یم  لکـشم  راچد  ار  نانآ  نامیا  تسا ، یتسرپادخ  همزال  هک  دیحوت  دوبن  اذل  دوب و  هدـش  دراو  كرش 

تردـق اب  دیدنـسپ ، یمن  ار  ام  دـیاقع  ادـخ  رگا  هکنیا  دـننام  یفارحنا  دـیاقع  یخرب  زین  دـننک . یم  ظفح  ار  یتسه  ماـظن  هک  دـندوب  لـئاق 
، میتسه یهلا  تمعن  زا  رادروخرب  ام  مه  زاب  دـشاب ، مه  يرگید  ناـهج  رگا  هک  هدـیقع  نیا  اـی  دومن ، یم  هیبنت  ار  اـم  هدـش و  عناـم  شیوخ 

كرش هک  تفرگ  رارق  روحم  نیا  رب  یهلا  تامیلعت  ساسا  نیا  رب  [ 4 . ] میتسه معنتم  نامدوخ  یگتسیاش  تقایل و  ساسا  رب  مه  زورما  نوچ 
یتسرد هب  ناملاع  نارـسفم و  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  دروآ . ناغمرا  هب  ارنآ  يدوبان  كرـش ، راثآ  ینابم و  بیرخت  اـب  هتفرگ و  فدـه  ار 

شتاقولخم هب  هک  یئاهتنا  یب  فطل  اب  تیاده و  فده  اب  دـنوادخ  روظنم  نیا  هب  دـنا . هدرمـشرب  يروحم " دـیحوت  ار " نآرق  لک  عوضوم 
هتسویپ دوب ، مزال  هک  یبولسا  هار و  ره  زا  داتسرفورف و  ار  نآرق  دراد 
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تینامحر و اـب  هتـسویپ  دومن . یم  دزـشوگ  ار  ناـنآ  يداـقتعا  هفـسلف  یگنهک  يراـبتعا و  یب  یچوپ و  هداد و  رارق  فدـه  ار  طـلغ  راـکفا 
زا درک و  یم  يروآدای  ار  شیوخ  ندوب " َّبر  هراومه "، زاغآ و  ناـمه  زا  و  عازن ، ینمـشد و  اـب  هن  دومن ، یم  نخـس  هب  عورـش  تیمیحر 

. دنوش تیاده  ناشیا  هکلب  ات  دومن  یم  هدافتسا  تیبرت  بیذهت و  ياهراکهار  همه 

ادخ نخـس  رد  هک  نآرق ، هب  بوسنم  ِلامعا  نیوانع و  یخرب  رد  دسر  یم  رظن  هب  " ادخ ، مالک  ِتایآ " هب  هنوگ " هموظنم  عماج و " هاگن  اب 
. دومن رظن  دیدجت  دیاب  دراد ، هلصاف  نآرق  ِیتیاده  یتیبرت و  گنهرف  زا  هوالعب  دوش ، یمن  تفای  یهلا  ءایلوا  و 

: هدیکچ

هراشا

هزرابم يانعم " هب  تغل  رد  هک  دـیآ ، یم  نایم  هب  يّدـحت " زا " نخـس  نآرق  زاجعا  تبـسانم  هب  ینآرق ، مولع  زین  مالک و  ریـسفت ، بتک  رد 
هدناوخارف هزرابم  نادیم  هب  ار  نادناعم  ناکرشم و  همه  نآرق ، هک  تسا  نیا  يانعم  هب  قوف ، مولع  حالطصا  رد  "و  یئوج ، دروامه  یبلط و 

دنناوت یم  رگا  هک 
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رب اهنآ  تلالد  یگنوگچ  اهنآ ، لوزن  بیترت  رد  هک  دوش ، یم  دانتسا  هیآ  جنپ  هب  باب ، نیا  رد  دنک . تباث  ار  نانآ  زجع  ات  دنروایب  یهباشم 
هوجو ای  هجو  هریغ ،(  و  لثِم ، ثیدح ، نآرقلا ، اذـه  هروس ، لیبق  زا  قوف ) تایآ  رد  دوجوم  ناگژاو  ِیتسیچ  يدـحت ، یلوزن  ریـس  يدـحت ،
بلطم نیا  تابثا  ددـص  رد  رـضاح  هلاقم  دَروخ . یم  مشچ  هب  يدـیدش  فالتخا  رگید  لئاسم  زین  هناگجنپ و  تاـیآ  قایـس  يدـحت ، دروم 

دوب رارق  رگا  اریز  تسوا ؛ هفیظو  فدـه و  هک  هدومن ، هئارا  ناـهرب  هنیب و  هدرک و  لالدتـسا  هکلب  هدومرفن ، يّدـحت  نآرق  ًاـساسا  هک  تسا 
نراقم يدـحت  نیا  تسیاب  یم  يّدَـحَّتِلل ،(  ٌنراقم  دـنا ) هدومن  هئارا  هزجعم  يارب  ناـملاع  بلاـغ  هک  یفیرعت  قبط  دریگب ، تروص  يدـحت 

. هروس هاجنپ  لوزن  زا  دعب  هن  دشاب ، ربمایپ ص  توعد  تثعب و 

. دشابن نآ  رد  فالتخا  همه  نیا  ناینب ، تسس  تاهیجوت  اب  و  دوش ، تاعارم  يدحت  لوزن  ریس  تسیاب  یم  زین 

طلـست هبلغ و  تردق و  هک  يدنوادخ  یلو  دشاب ، دـیدرت  دروم  وا  فعـض  هک  یئاج  رد  تسا  بطاخم  فعـض  تابثا  يارب  يدـحت  هوالعب 
هک یتاقولخم  يارب  تسا ، ضحم 
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رد زین  میروخ و  یمن  رب  هژاو  نیا  هب  ًادبا  ینآرق  ناگژاو  دماسب  رد  ًالوا  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  يّدحت . هب  يزاین  هچ  دنتـسه ، ضحم  فعض 
گنهرف اب  ًاساسا  موهفم  نیا  ًایناث  دوش . یمن  هدـید  یموهفم  نینچ  هکلب  هژاو ، دوخ  اـهنت  هن  ناـشیا ع  یمارگ  تیب  لـها  مرکا و  ّیبن  مـالک 

هژاو نیا  هقباس  رد  تقد  رگید  فرط  زا  تساعّدـم . نیا  رب  ّلاد  یناوارف  تایآ  درادـن و  يراگزاس  یگنهامه و  نآرق ، يداشرا  یتیادـه و 
نابیدا و طسوت  مهنآ  موس ، نرق  رد  نآ ، موهفم  تغل و  نیا  هدوبن و  ناناملـسم  نیب  رد  نآ  زا  يرثا  یئادتبا ، نرق  هس  رد  هک  دهد  یم  ناشن 

یـسونأمان یگناگیب و  نیمه  و  دیآ ، یم  باسح  هب  یتادراو  میهافم  زا  هدش و  نآرق  هزوح  دراو  ناهوژپ ، نآرق  نارـسفم و  هن  و  ناملکتم ،
. میدرگرب نآرق  همشچرس  هب  هک  رتهب ، هچ  سپ  دوش . یم  هیرظن  نیا  ددعتم  تالاکشا  ءارآ و  رد  قرفت  همه  نیا  ببس  هک  تسا 

. تحاصف ادخ ، ملع  تیاده ، لوزن ، ریس  يدحت ، نآرق ، زاجعا  يدیلک : ياه  هژاو 
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تغل رد  يدحت  - 1

هراشا

هَتعزان هَتیراب و  اذإ  انالف " ُْتیَداَح  نِم " يِّدَحَّتلا  دیوگ ": یم  روظنم  نبا  دشاب . یم  يدح " یفرح " هس  هشیر  زا  لّعفت  باب  ردصم  يّدـحت 
زوریپ هتفاـی ، هبلغ  وا  رب  اـت  ییاـمنب  هعزاـنم  یهدـب و  هقباـسم  یلمع  رد  یـسک  اـب  هک  دوش  یم  هتفگ  یناـمز  يّدـحت  ینعی  ُهَِبلغَِتل " ِِهلعف  یف 

مه ناسیون  هژاو  رگید  يرهوج و  یحیرط ، هدیـس ، نبا  دـهد . هقباسم  وا  اـب  اـت  تساوخ  نمـشد  زا  ینعی  هَمـصخ " ادـحت  هادـح و  يوش ".
." دروخ یمن  مشچ  هب  یفالتخا  نآ ، ییانعم  ياه  هّفلوم  رد  هدوبن و  شلاچ  رپ  یتغل  يدحت ، اریز  دنا ، هتفگن  قوف  يانعم  فالخ  رب  ینخس 

نایاپراهچ يارب  ادح " زاوآ " هتسناد و  ندنار  نداد و  قوس  يانعم  هب  ار  ادح " هشیر " دراد ، هژیو  تیانع  اه  هژاو  لصا  هب  هک  سراف " نبا 
هعزانم و يانعم " نامه  يدـحت " يارب " يو  تسا . رظن  دروم  دـصقم  هب  ناـنآ  ندـنار  قوس و  ثعاـب  اریز  دـناد ، یم  اـنعم  نیمه  هب  زین  ار 

هراب رد  و  هدرک ، رکذ  ار  هبلغ " تهج  هقباسم 
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: دسیون یم  يّدحت " ِدیزم " ردصم  اب  ادح " هشیر " طابترا 

هداد و قوس  دهاوخ  یم  هک  يراک  هب  ار  لباقم  فرط  ایوگ  دنک  یم  يدحت  هک  یـسک  اریز  هتفرگ ، همـشچرس  لصا  نامه  زا  ردـصم  نیا 
. دشاب یم  ریز  تاکن  تسا  هجوت  لباق  نف  ناصصختم  نخس  ساسا  رب  هژاو ، نیا  ییانعم  ياه  هفلوم  رد  هچنآ  [ 5 . ] دنار یم 

، سراف نبا  حیرـصت  هب  انعم ، نیا  دناشک . یم  هداد  قوس  هاوخلد  يوس  هب  ار  دوخ  لباقم  فرط  هدننک ، يدحت  ندـنار ؛ نداد و  قوس  فلا :
. دراد تلالد  نآ  رب  تغل  لصا  هک  تسا  ییانعم 

. دشاب راک  رد  یعازن  هک  دریذپ  یم  ققحت  یماگنه  يدحت  دنتسه  قفتم  ناسانش  تغل  هعزانم ؛ ب :

. تسا نمشد  وا  لباقم  صخش  هکلب  دنک ، یمن  نینچ  تسود  اب  هاگچیه  يّدحتم  ینمشد ؛ ج :

. دریذپ یم  تروص  لیلد  نیمه  هب  يدحت  ًاساسا  تسا و  هژاو  نیا  ياه  هفلؤم  زا  زین  يّدحتم  ِنتفرگ  تقبس  هقباسم ؛ د :
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یم هعزانم  يداو  هب  ار  شنمـشد  وا  تسا . نمـشد  رب  ینعی  لباقم ، فرط  رب  هبلغ  هقباسم ، هعزانم و  نیا  رد  هدننک  يدـحت  فدـه  هبلغ ؛ ه :
. دیامن تابثا  وا  رب  ار  شیوخ  يرترب  هبلغ و  ات  دهد ، یم  قوس  دناشک و 

و هدناشک ، لمع  نیا  يوس  هب  ار  ناشیا  شدوخ  و  تسا ، مدرم  نمـشد  ادخ  هکنیا  ینعی  میـشاب  دنوادخ  يدحت  هب  دـقتعم  رگا  هکنآ  هجیتن 
. دنک تباث  ار  دوخ  يرترب  يزوریپ و  ات  دوش  یم  هعزانم  نادیم  دراو  اهنآ  اب  هقباسم  عازن و  تهج  هب  دهد و  یم  قوس 

یلقع رظن  زا  یبلط  هزرابم  يدحت و  طیارش 

نیا دـنریگ . یم  رظن  رد  ار  مهم  يانبم  راهچ  يدـحت  رد  اه  ناسنا  دـیامن ، یم  مکح  نآ  تحـص  رب  زین  لـقع  فرع و  تسا و  مّلـسم  هچنآ 
. تسا یبای  تسد  لباق  رضاح  نامز  رد  اه  هزرابم  زین  خیرات و  هب  هعجارم  اب  یلمع ، ثیح  زا  مه  و  يرظن ، ثیح  زا  مه  طیارش ،

شتراهم دروم  هزوح  رد  هدننک  يدحت  هکنآ  لوا : طرش 
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الثم دـنراد . ندوب  رظن  بحاص  ياعّدا  ّلقا ، ّدـح  ای  دـنرظن ، بحاـص  هزوح  ناـمه  رد  هک  دـبلط  یم  هزراـبم  هب  ار  يدارفا  هدومن و  يدـحت 
 ... ار و نارادرب  هنزو  رگید  رادرب ، هنزو  ار ، نارگتعنص  رگید  رگتعنص ، ار ، نارعاش  رگید  رعاش ،

، دوخ يرترب  تابثا  تهج  هب  طایخ ، کی  ای  و  دنک ، توعد  هزرابم  يارب  ار  رهـش  مدرم  همه  اًلثم ، ریگ ، یتشُک  کی  هک  دوش  یمن  هاگچیه 
مه القُع و  مه  دنکن ، تاعارم  ار  یطرـش  نینچ  یـسک  مه  رگا  اذهیلع . سق  و  دبلطب ، هزرابم  هب  ار  اه  شاقن  همه  و  اه ، صاوغ  اهاّنب ، همه 

. دنیامن یم  شنزرس  هدرمش و  درخ  مک  ار  وا  یلومعم  مدرم 

هزرابم زا  اذل  دنـشاب و  وا  هزادنا  ّدق و  مه  يدودح  ات  رظن ، دروم  هنیمز  رد  هک  دنک  یم  يدحت  یناسک  اب  هدننک ، يدـحت  هکنآ  مود : طرش 
، هتـسجرب رعاش  کی  الثم  دـناد . یم  دوخ  ماـقم  رـسک  هکلب  هدومن ، يرود  اـهنت  هن  دنتـسین ، بارعا  زا  یلحم  هزوح ، نآ  رد  هک  یناـسک  اـب 

یپ راک ، هزات  ِرعاش  نآ  رگا  یتح  دیامن . زاغآ  ار  يّدحت  دوخ  هکنآ  هب  دسر  هچ  دوش ، یمن  يدحت  نادیم  دراو  اپون  رعاش  کی  اب  هاگچیه 
هزرابم هب  ار  وا  هدومن و  گرزب  ياهاعدا  یپ  رد 
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اهنت هن  نالقاع  ًاملـسم  دوشب ، مه  زوریپ  دـنک و  نینچ  یـسک  رگا  دوش . مالک  مه  وا  اب  هک  دـناد  یمن  دوخ  نأش  رد  هتـسجرب  رعاش  دـبلطب ،
رنه هک  فیعـض  راک  هزات  دنچ  هب  تردق  زاربا  تفگ : دنهاوخ  هدومن و  حیبقت  ار  شلمع  هکلب  دنیوگ ، یمن  کیربت  وا  هب  ار  يزوریپ  نینچ 

. تسین

. دنک یم  زاغآ  نیگنس  هنزو  زا  ادتبا  دنک ، يدحت  شبیقر  اب  رادرب  هنزو  کی  رگا  الثم  تسا . یلقع  طرش  يدحت  رد  لوزن  ریس  موس : طرش 
رهب اـت  دـنکیم  مک  راـبرگد  تسناوتن ، مه  زاـب  رگا  دـنک و  یم  رت  کبـس  ار  هنزو  هدروآ و  نییاـپ  ار  خرن  تسناوتن ، لـباقم  فرط  هچناـنچ 

هجیتن هلاحمال  هدرب ، الاب  ار  يدـحت  خرن  یـسک  میدینـش  رگا  ساسا  نیا  رب  دـیامن . تباـث  يو  هب  ار  دوخ  یگریچ  هبلغ و  تردـق و  لـکش ،
ار يرتشیب  ّدـح  هدـش  راچان  اذـل  و  هتـسبن ، یفرط  یلبق  خرن  رد  هک  تسا  يدـحتم  نیا  هکلب  هدروخن ، تسکـش  شبیقر  هک  تفرگ  میهاوخ 

. دیامن داهنشیپ 

هچ تسیک و  ِنآ  زا  يزوریپ  تفگ  ناوت  یمن  نیقی  هب  زگره  یلو  تسا ، ینیب  شیپ  لـباق  هچ  رگا  هزراـبم  يدـحت و  هجیتـن  مراـهچ : طرش 
دیاب لاح  ره  هب  دَرَوآ . یم  مک  یسک 
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. دیآ تسد  هب  یعطق  هجیتن  ان  دوش  ماجنا  اهتنا  ات  هقباسم 

يارب ار  نارگید  شنزرـس  درامـشب ، لاحم  ار  دوخ  تسکـش  هدرک و  يزوریپ  ياعدا  هزرابم ، زا  لبق  نیقی ، عطق و  هب  يا  هدننک  يدـحترگا 
. تسا هتخاس  ایهم  دوخ 

حالطصا رد  يدحت " -" 2

لیذ یمالـسا " مالک  رد " و  يدـحت ، تایآ  نییبت  لیذ  ریـسفت " رد " زاجعا ، ثحب  لـیذ  ینآرق " مولع  رد " هک  تسا  یحالطـصا  يدـحت 
هدرتسگ يانعم  رد  هتبلا  دـشاب . یم  نادـناعم  نافلاخم و  ربارب  رد  میرک  نآرق  یئوجدروامه  يانعم  هب  دور و  یم  راکب  هصاـخ  توبن  ثحب 

، ملاع ود  راگدرورپ  هدـننک ، يدـحت  هکرعم ، نیا  رد  دوش . یم  قالطا  ناش  هزجعم  تابثا  فدـه  اب  و  ناربماـیپ ، همه  یئوج  درواـمه  رب  رت 
دننام نایتا  هب  ار  نانآ  دومن و  يدحت  رافک  اب  ادخ  هک  دنا  هتفگ  ناملاع  بلاغ  دـشاب . یم  نآرق  يدـحت ، دروم  و  سنا ، نج و  همه  بیقر ،

هزیگنا زین  دندوب و  زاتشیپ  تغالب  تحاصف و  رد  هکنآ  اب  یلو  دومن ، توعد  نآرق 
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هدرمـشرب 3 ار  رفن  ُهن  یعفار " هک " نانآ ، زا  يدادعت  هتبلا  [ 6 . ] دنروایب یهباشم  دنتسناوتن  یلو  دنتـشاد ، ص )  ) ربمایپ توعد  لاطبا  رب  يوق 
[8 . ] دندش اوسر  هک  دوب  فیخس  يردق  هب  ناشیا  تارابع  یلو  دندومن  هضراعم  هب  مادقا  [ 7]

" يّدحت هژاو " یئاور  ینآرق و  دماسب  - 3

. تسین يرثا  هژاو  نیا  زا  میرک  نآرق  تایآ  زا  کیچیه  رد 

طقف هن  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا . هدـشن  هدافتـسا  هژاو  نیا  زا  هدـمآ ، ناـیم  هب  تقبـس  زا  نخـس  و  دراد ، اـضتقا  هک  یعـضاوم  رد  یتح 
دروخ و یمن  مشچ  هب  هژاو  نیا  زا  ییاـپ  ّدر  یفـصو ، اـی  یمـسا  ياـهدربراک  زا  کـیچیه  رد  هکلب  دـیزم ، هچ  درجم و  هچ  یلعف ، دربراـک 

روطنیمه زین  مالسلا  مهیلع  شرهطم  تیب  لها  ربمایپ و  تایاور  رد  [ 9 . ] تسا هدش  یهن  ندرک  عازن  هلداجم و  زا  يددـعتم  تایآ  رد  اساسا 
. تسا

يدحت هب " موسوم  تایآ  - 4

يدحت هروس  جنپ  رد  میرک  نآرق  روهشم ، هاگدید  قبط  " 
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اب هتبلا  هرقب . هروس  هیآ 23  و  روط ، هروس  هیآ 33  دوه ، هروس  هیآ 13  سنوی ، هروس  هیآ 38  ءارسا ، هروس  هیآ 88  زا : دـنترابع  هک  هدومن 
یم افتکا  دادعت  نیمه  رب  ابلاغ  یلو  دنریگ ، رارق  ییانعم  هزوح  نیمه  رد  دـنناوت  یم  يرگید  هباشم  تایآ  هیآ ، جـنپ  نیا  نومـضم  هب  هجوت 

. دوش

" يدحت هب " موسوم  تایآ  لوزن  بیترت  هب  یهاگن  - 5

هروس لوزن  رخأت  مدقت و  بجوم  جیردت ، نیا   10 تسین . یکش  نآ  یجیردت  لوزن  رد  هن ، ای  هتشاد  یعفد  لوزن  نآرق  هکنیا  زا  رظن  فرص 
نآرق روس  لوزن  بیترت  رد  تسا . هدش  لقن  یبیترت  هورگ  ره  يارب  یندم ، رب  یکم  ياه  هروس  ّیلک  مدقت  رب  هوالع  و  هدش ، رگیدکی  رب  اه 
ثحب دروم  ار  تایآ  اهنآ  ساـسا  رب  لـمع ، رد  هچ  رگا  [ 11  ] دـنناد 4 یم  رابتعا  یب  ار  اهنآ  همه  یخرب  هک  تسا  دوجوم  لقن  هنوگ  دـنچ 

، عومجم رد  یلو  دنا ، هعوطقم  یخرب  دنرادن و  یمات  دنس  لوزن  بیترت  تایاور  [ 12 . ] دنهد یم  رارق 
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قبط الامجا  [ 13 . ] دـشاب روآ  نانیمطا  دـناوت  یم  هنیدـم ، هکم و  یخیرات  ثداوح  اب  اهنآ  دایز  اتبـسن  قباـطت  زین  و  تاـیاور ، نیا  ینوگمه 
شهوژپ نیا  ثحب  دروم  هناگجنپ  ياه  هروس  بیترت  هدـمآ ، [ 16  ] ناهربلا و  [ 15  ] ناقتالا 5 [ 14  ] نایبلا عمجم  ياه  باـتک  رد  هک  یبیترت 

: زا دنترابع 

هرقب روط 5  دوه 4  سنوی 3  ءارسا 2   1

هک یلاکـشا  میدن ، نبا  لقن  شریذپ  اب  دوش . یم  رکذ  سنوی  زا  دعب  دوه ، هروس  [ 17  ] هدش 6 لقن  میدـن  نبا  يوس  زا  هک  رگید  بیترت  رد 
لوا لقن  رابتعا  نوچ  اما  دوش ؛ یم  فرطرب  ناینب  زا  دراد ، دوجو  دوه  هروس  رب  سنوی  هروس  مدـقت  ببـس  هب  يدـحت ، لوزن  ریـس  ثحب  رد 
هلاقم هاگدـید  اب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنـشاب . يدـحت  ریـس  رد  دوجوم  لکـشم  يوگخـساپ  ات  دـنا  هدـش  نآ  رب  ناملاع  اذـل  تسا ، رتشیب 

. دیامن یمن  مهم  لوزن  بیترت  رد  اه  لقن  توافت  رضاح ،

" يّدحت هب " موسوم  تایآ  لولدم  رب  یلامجا  يرورم  - 6

: مینارذگ یم  رظن  زا  ار  يّدحت  روهشم  هیرظن  هیآ  جنپ 
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ءارسا نآرق ) هروس 50  رد  نآرقلا " اذه  لثم  هب " يدحت  کی :

[18  ] ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق 

سنوی نآرق ) هروس 51  رد  ِِهلثم " ٍهروس  هب " يدحت  ود :

[19  ] َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

دوه نآرق ) هروس 52  رد  ٍتایَرَتفُم " ِِهلثم  ٍروس  ِرشع  هب " يدحت  هس :

[20  ] َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتایَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

روط نآرق ) هروس 76  رد  ِِهلثم " ٍثیدح  هب " يدحت  راهچ :

[21  ] َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف 

هرقب نآرق ) هروس 87  رد  ِِهْلثِم " ْنِم  ٍهَروُِسب  هب " يدحت  جنپ :

ٍْبیَر ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
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[22  ] َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُش  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم 

" يّدحت هب " موسوم  تایآ  رد  فالتخا  هوجو  - 7
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" هژاو دوجو  نآرق ، تیناقح  تینایحو و  تابثا  نادناعم ، نارفاک و  باوج  دننام  دنهباشم ، يدودح  ات  تاهج  یخرب  رد  تایآ  نیا  هچ  رگا 
: دننام تسا ، رایسب  اهنآ  رد  لمأت  تقد و  لحم  فالتخا و  تاهج  اما  نآرق ؛ هباشم  ندروآ  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  رما  همه ، رد  لثم "

. تسا یندم  هرقب  هروس  زا  مجنپ  دروم  اریز  اهنآ ، زا  یکی  ندوب  یندم  هیآ و  راهچ  ندوب  یکم  لوا : هجو 

. دروخ یمن  مشچ  هب  يرگید  دراوم  رد  هک  هدمآ  رَوُس " رشَع  زا " دعب  تایَرَتفم " هژاو " دوه ، هروس  ینعی  موس  دروم  رد  مود : هجو 

يا هراشا  نینچ  ءارـسا  هروس  ینعی  دروم  نیلوا  رد  یلو  هدـش ، حیرـصت  نارکنم  راـکنا  هب  يدـحت  هیآ  زا  لـبق  دروم ، راـهچ  رد  موس : هجو 
. تسا هدش  حرطم  حور  زا  لاؤس  هلئسم  نآ  زا  لبق  درادن و  دوجو 

هلثمب "و َنوتأی  هک "ال  هدش  حیرـصت  لّوا  دروم  رد  هچنانچ  تسا ، لاحم  يزاس  دننامه  هکنیا  هب  حیرـصت  مدـع  ای  حیرـصت و  مراهچ : هجو 
رگید هیآ  هس  رد  یلو  دیامن ، یم  دبا  یفن  هک  مینیب  یم  ار  اولعفَت " َنل  هلمج " زین  مجنپ  دروم  رد 
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. تسین نینچ 

يدعب دروم  ود  رد  و  تسا ، هیانک  ّدح  رد  هدماین و  الـصا  لوا  دروم  رد  اریز  نافلاخم ، نارکنم و  تبقاعو  لاوحارد  نایب  ددعت  مجنپ : هجو 
زین رخآ  هیآ  رد  ار  هراشا  نیا  و  هللا ،(  نود  نم  متعطتـسا  نم  وعداو  دنبلط ) یم  يرای  ادخ  ریغ  زا  هک  هدـش  نانآ  طلغ  داقتعا  هب  هراشا  طقف 
متنک نا  هدوـمن ) ناکرـشم  ییوـگ  غورد  بذـک و  هب  هیاـنک   ) لوا دروـم  زا  ریغ  دروـم ) راـهچ  رد  نینچمه  مـینیب . یم  رگید  يا  هنوـگ  هـب 

نیرتدیدش اب  نازوس  شتآ  هدعو  رگید ، نایادخ  هب  طلغ  داقتعا  زین  و  ناشیا ، بذـک  هب  ضیرعت  رب  هوالع  مجنپ  دروم  رد  یلو  نیقداص ،( 
. تسا هدمآ  نایب 

يدـحت هبترم  نیلوا  فورعم ، لوق  قبط  هک  هیآ  نیلوا  رد  اهنت  دروخ . یمن  مشچ  هب  يواست  زین  يدّـحت  دروم  دارفا  لومـش  رد  مشـش : هجو 
دنهاوخن مه  زاب  دوش ، لیکشت  همه  روضح  اب  يا  هبناجود  سنارفنک  نینچ  رگا  هک  هدش  حیرـصت  و  هدش ، سنا " نج و  هب " باطخ  تسا ،

. تسا تلاسر  رصع  نارکنم  ًاصوصخ  اه  ناسنا  زا  نخس  دراوم ، هیقب  رد  دنروایب . نآرق  لثم  تسناوت 
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هروس زا  یـشخب  ثحب ، دروـم  هیآ  هکنیا  اـب  هجوـت  اـب  " اذـه . هراـشا " مسا  اـب  مه  نآ  هدـمآ ، نآرق " هژاو " هیآ  نیلوا  رد  اـهنت  متفه : هجو 
هدمآ يرئامـض  دعب  هیآ  هس  رد  تسا . لمات  ياج  هلئـسم  دریگب ، رارق  هراشا  دروم  هک  هدشن  لزان  نآرق  رتشیب  زونه  و  تسا ، نآرق  مهاجنپ 

انِْدبَع یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ترابع ) رخآ  هیآ  رد  و  ددرگ ، یم  رب  نآرق  هب  هک 

. تسا هدش  نآ  ریمض  زین  نآرق و  مسا  نیزگیاج  )

حیرـصت نانآ  بیذـکت  عون  هب  موس  مود و  دروم  رد  یلو  هدـشن ، نافلاخم  بیذـکت  عون  هب  هراـشا  دروم ، نیرخآ  نیلوا و  رد  متـشه : هجو 
زا يرگید  عوـن  هب  زین  دروـم  نیمراـهچ  رد  تسا . هتـسب  ادـخ  هب  ارنآ  ارتـفا  يور  زا  ربماـیپ  ینعی  دـنا  هدرمـش  يرَتـفم " ار " نآرق  هک  هدـش 

. تسا هدرک  لُّوقت " ربمایپ " دنتفگ : نارکنم  هک  میروخ  یمرب  بیذکت 

ِءاـقِلت نِم  ُهَقَلَتخا  اـی " هتفاـبارف " ار " ود  ره  و  هدروآ ، باـسح  هب  يرتـفم " فدارم " زین  ار  هژاو  نیا  ناـمجرتم ، نارـسفم و  بلاـغ  هچ  رگا 
زا رتدیدش  هّقاح " هروس " هیآ 44  هب  هجوت  اب  هدوبن و  ءارتفا  اب  يواسم  لّوقَت " يانعم " دـسر  یم  رظن  هب  یلو  [ 23  ] دنا 7 هدرک  انعم  " ِهِسفن 

ودره رد  تسا . نآ 
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ِرس زا  يرگید  هب  ندنابسچ  روز و  ِرس  زا  نتخاسرب  هب " شندوب  لعفت  باب  ياضتقا  هب  لّوقت ، یلو  دراد ، دوجو  يرگید " هب  نخس  نتـسب  " 
ار لقعلا " ِءاِضتقا  ِریَغ  نِم  زین " ًابذِـک "و  اـّلا  ُنوکی  ـال  هّفلؤم " ود  " لّوقت ، هژاو " رد  یـسوط  خیـش  [ 24 . ] دنک یم  دـیکأت  یتفلک " ندرگ 

[25 . ] تسا هدرمش  رثؤم 

مجنپ موس و  مود و  دروم  هس  رد  تسین . صاخ  هغیـص  لکـش و  کی  هب  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  تایآ  همه  رد  ناـیتا " هشیر " مهن : هجو 
، ردـصم هب  لیوأت  زا  سپ  هک  تسا  هبـصان " نا  اب " يردـصم  تروص  هب  لوا  دروم  رد  یلو  هدـمآ ، اوتأَف " رـضاح " رما  هغیـص  اب  و  هباشم ،

کی هب  توعد  ای  رما  تروص  ًادبا  يدحت ، لّوا  هیآ  رد  ساسا  نیا  رب  دوش . یم  قلعتم  تَعَمَتجا " طرـش " لعف  هب  هدش و  یلَع " هب " رورجم 
دروم رد  دوش . یم  هدرمش  یفتنم  ازج  رد  نآ  يارجا  ناکما  هک  یطرش  مهنآ  هدش ، نایب  طرـش  بلاق  رد  هکلب  دوش ، یمن  هدید  راک  لعف و 

. دوش یم  هدید  اوتأَیلَف " تروص " هب  بیاغ  رما  زین  مراهچ 

لمأت ياج  رایسب  زین  يدحت  ِهجو  ای  قَلعتم  مهد : هجو 
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رگا دنا ، هدومن  دیکأت  تغالب  تحاصف و  رب  ناملاع  بلاغ  دـشاب . یم  وگتفگ  ثحب و  دروم  رـضاح  رـصع  زین  هتـشذگ و  نورق  رد  تسا و 
دننامه ِندروآ  زا  نارکنم  ياه  تمه  عنم  فرص و  يدحت ، هجو  دندقتعم  هتفریذپ و  ار  هفرص " یخرب " زین  و  هدشن ، هئارا  حضاو  لیلد  هچ 

فالتخا ثحب و  ياج  هک  هدمآ  نِم " ّرج " فرح  نآ  رس  رب  رخآ ، هیآ  رد  یلو  هدش ، رارکت  تایآ  همه  رد  لثم " هژاو " [ 26 . ] تسا نآرق 
رد مهم  هجوت و  لباق  هتکن  [ 28 . ] دشاب یم  [ 27  ] رگیدکی اب  یش ء  ود  یئاون  مه  ینوگمه و  يانعم  هب  لثم  هژاو  تسا . هدش  يرایـسب  رظن 

. تسا نآرق  زا  يزیچ  هچ  ِلثم  ادخ ، دارم  هک  تسنیا  قوف  تایآ 

سنوی ینعی 38  مود  دروم  رد  و  هدش ، هتساوخ  نآرق " نیا  لثم  ءارسا " ینعی 88  لوا  دروم  رد  تسین . صخشم  يدحت  زرم  مهدزای : هجو 
ینعی 34 مراـهچ  دروم  رد  "و  هروـس ، هد  دوـه " ینعی 13  موـس  دروـم  رد  و  هدـش ، حرطم  هروـس " ندروآ " هرقب  ینعی 23  مجنپ  دروـم  و 

[29 . ] تسا هدش  داهنشیپ  يزاس  دننامه  يارب  نآرق  لثم  یثیدح " روط "،

تسا و لمآ  ياج ت  زین  يدحت  ریس  مهدزاود : هجو 
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هروس نیمهاجنپ  ءارـسا  هروس  نوچ  هک  هدش ، هتـساوخ  نآرق  لثم  ادتبا  دنا . هداد  تیمها  روبزم  تایآ  رد  فالتخا  هجو  نیا  هب  اهنت  ناملاع 
هب هتفای و  يدوعص  ریس  هرابود  دسر . یم  هروس  کی  هب  هدرک و  لوزن  سپس  نآرق . همه  دیاش  دشاب و  هروس  هاجنپ  دارم  دیاش  تسا ، نآرق 
ریس لوزن  دهاش  هرابود  میرذگب ، تسا  رتشیب  شماهبا  هدش و  رکذ  مراهچ  دروم  رد  هک  نآرق " لثم  یثیدح  زا " دبای . یم  ءاقترا  هروس  هد 

[30 . ] میتسه هروس " کی  ندروآ " و 

ناملاع نایب  رد  يدحت  لوزن  ریس  - 8

باب نیا  رد  ینآرق  مولع  نادنمـشناد  ناملکتم و  نارـسفم و  دراد . ثحب  ياج  يدـحت  هب  موسوم  تایآ  رد  لوزن  بیترت  تشذـگ  هکنانچ 
ای و  اـه ، هیرظن  لـک  ندوبن  حیحـص  زا  یکاـح  اًـلقع  دوخ  هک  دوـش ، یم  هدـید  ناـشیا  نیب  يا  هدرتـسگ  رظن  فـالتخاو  هدوـبن  ناتـسادمه 

، هدراو تالاکشا  شخب  رد  سپس  هدش و  حرطم  هناگادج  روطب  اه  هاگدید  نیا  کنیا  دشاب . یم  اهنآ  زا  یکی  تحص  رثکادح ،
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. دوش یم  رکذ  اهنآ  دقن  اجکی 

لوزن بیترت  هب  هجوت  نودب  هاوخلد ، لوزن  ریس  نایب  لوا : هاگدید 

کی هب  تیاهن  رد  و  هروس ، هد  هب  سپـس  نآرق ، مامت  هب  ادـتبا  اریز  هدـش ، تاـعارم  يدـحت  رد  یئـالقُع  ریـس  هک  دـندقتعم  ناـملاع  یخرب 
بیترت اب  اهنآ  ساسا ، نیا  رب  دنا . هدومنن  یصاخ  هیجوت  اذل  هتسناد و  معا  ار  ِِهلثم " ٍثیدحب  ناشیا " تسا . هدش  يدحت   ) هیآ ود  رد  هروس )

. تسا هدروآ  سنوی  رب  مدقم  ار  دوه  هروس  هک  دنا  هتفریذپ  ار  میدن  نبا  تسرهف  رد  روکذـم  لوزن  بیترت  هدرک و  تفلاخم  روهـشم  لوزن 
[31 . ] دنرواب نیا  رب  یعفار  و  يرشخمز ، یشکرز ،

دوه هروس  زا  هیآ  کی  لوزن  مّدقت  هب  داقتعا  و  روهشم ، بیترت  رابتعا  مود : هاگدید 

، لوزن ریس  ِلاکـشا  لح  يارب  یلو  دنا ، هتفریذپ  ار  دوه  رب  سنوی  هروس  مدقت  ینعی  روهـشم  لوزن  بیترت  لوا ، هورگ  سکع  هب  هورگ ، نیا 
لزان سنوی  هروس  زا  لبق  دوه ، هروس  زا   ) روس رشع  هیآ ) طقف  دندقتعم  یلیلد ، چیه  هئارا  نودب 
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[32 . ] تسا هدش 

لوزن ریس  حالصا  تهج  هب  لوزن ، بیترت  رییغت  موس : هاگدید 

مدقم سنوی  رب  دوه  هروس  دیاب  ریـس ، تحـص  تهج  هب  امتح  دـندقتعم  يدـحت ، ریـس  لاکـشا  ندرک  فرطرب  روظنم  هب  نارـسفم  زا  یخرب 
نیا نخس  زا  لوزن . بیترت  تایاور  ظفح  زا  تسا  رت  مهم  يدحت  لوزن  ریـس  ظفح  هک  ارچ  دَرَوآ ، یمن  شیپ  یلاکـشا  میدقت ، نیا  دشاب و 
ظفح هکنآ  لوا  تسا : راوتـسا  لـصا  هس  رب  ناـشیا  يروئت  درک  تشادرب  ناوـت  یم  [ 33  ] تسا 8 ناـشیا  زا  یکی  يزار  رخف  هـک  ناـملاع ،
ناوت یمن  هکنآ  موس  درادن . ناکما  دوه  رب  سنوی  هروس  ندوب  مدقم  دوجو  اب  يدحت  ریـس  تابثا  هکنآ  مود  تسا . مزال  يدحت  رد  بیترت 

. دشاب هدش  لزان  رگید  يا  هروس  زا  لبق  مکحم ، لیلد  نودب  هروس ، کی  زا  هیآ  کی  هک  دش  دقتعم 

يدحت ریس  لاکشا  زا  رارف  يارب  سنوی ، هروس  فذح  مراهچ : هاگدید 

هروس هیآ  هب  هجوت  نودب  [ 34  ] یبطرق لثم  ناملاع  یخرب 
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دناوت یم  هک  روط  هروس  رد  ثیدـح " و " دوه ، رد  هروس  هد  ءارـسا ، رد  نآرق  لک  دـنا : هدرک  نایب  نینچ  ار  يدـحت  تایآ  بیترت  سنوی ،
. هرقب رد  هروس  کی  تیاهن  رد  و  دشاب ، هروس  کی  زا  معا 

دوه هروس  هیآ  تلالد  رد  يّدج  رییغت  اب  يدحت ، یلوزن  ریس  تابثا  مجنپ : هاگدید 

قبطنم تیعقاو  اـب  لوا  ءارتفا  اریز  دراد ، تواـفتم  ییاـنعم  دوه  هروس  لـیذ  ردـص و  رد  ءارتـفا " هک " تسا  راوتـسا  روحم  نیا  رب  هیرظن  نیا 
. تسا هدش  تسردان  غورد و  بلاطم  هبلاطم  ًاعقاو  یمّود  رد  یلو  تسین ، ءارتفا  نآرق  نوچ  تسین 

کی هب  سپـس  هدش ، يّدحت  يونعم  یظفل و  تاهج  همه  رد  نآرق و  عومجم  هب  ادتبا  نوچ  تسا ، حیحـص  هلحرم  هس  رد  يدحت  ریـس  سپ 
يریگمـشچ لوزن  يدـحت  ِتهج  ثیح  زا  یلو  میتسه  دوعـص  دـهاش  رادـقم ، رظن  زا  هچ  رگا  موس  هلحرم  رد  و  تاهج ، همه  رد  زاب  هروس 

ود دروم  رد  هیرظن ، نیا  زادرپ  تروص  تسا . هدـش  يدـحت  بولـسا  مظن و  ینعی  تهج  کی  هب  اـهنت  تاـهج  همه  زا  اریز  هتفرگ ، تروص 
[35 . ] تسا هدرکن  هئارا  یهیجوت  هرقب  روط و  هیآ 
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. تسا هدومن  هفاضا  راوتـسا  نادـنچ  هن  یتاهیجوت  زین  جـنپ  راـهچ و  دروم  يارب  هدومن و  ناـیب  رییغت  یمک  اـب  ار  هیرظن  نیمه  رگید  یققحم 
[36]

لوزن ریس  موزل  مدع  و  ناکرشم ، ِینیرفآّوج  اب  يدحت  تایآ  یگنهامه  مشش : هاگدید 

خـساپ ياضتقا  و  ددعتم ، ینامز  طیارـش  يدحت ، قَلعتم  رد  فالتخا  ّرـس  دـندقتعم  دـنا ، هتفرگ  ملـسم  ار  یقطنم  بیترت  دوبن  هک  هورگ  نیا 
هدش و هتفرگ  رظن  رد  نارکنم  تلاح  يدحت ، رد  تسا  دقتعم  بطق  دیس  هنومن  ناونع  هب  تسا . ناکرشم  ياه  یشارت  لاکشا  يارب  بسانم 
اب نآرق  هعومجم  نادناعم ، زجع  رد  و  نآ ، رادقم  هب  هن  تسا  نآرق  عون  هب  تبـسن  يدحت  اریز  تسا ، هدوبن  رظن  ّدـم  یـصاخ  ینامز  بیترت 

[37 . ] تسا يواسم  نآ  هروس  هد  ای  هروس  کی 

يدحت قَلعتم  فالتخا  دوجو  اب  یتح  يدحت ، فده  تابثا  تیافک  متفه : هاگدید 

، هدش تابثا  مهم  نیا  و  تسا ، برع  مالک  رب  نآرق  مظن  يرترب  تابثا  يدحت ، یساسا  فده  دندقتعم  یهورگ 
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ای ّلقا  هب  يُدحت  رد  یلاکشا  [ 38  ] تسا 9 ناشیا  زا  یـسربط  هک  هورگ  نیا  نآرق . همه  ای  هروس ، هد  ای  هروس ، کی  هب  يدـحت  اب  هچ  لاـح 
. دننیب یمن  رثکا 

" هروس نآرق "و " هژاو " ود  نیب  یئاوتحم  توافت  دوبن  متشه : هاگدید 

يانعم هب  لصا  رد  هروس  دـندقتعم  دـننیب ، یمن  يدـحت  يارب  بیترت  تابثا  هب  يزاین  هکنیا  نمـض  هنومن ، ریـسفت  ناگدنـسیون  دـننام  یخرب 
هب هروس  و  دـشاب ) هدـش  عقاو  هللا  مسب  ود  نیب  هعومجم  نیا  هچ  دراد ، تلـالد  تاـیآ  زا  يا  هعومجم  رب  و  [ 39  ] تسا هعومجم  هدودحم و 
یم مه  سپ  [ 40 . ] نآ زا  یشخب  مه  دشاب و  نآرق  همه  يانعم  هب  مه  دناوت  یم  زین  نآرق  هژاو  دشابن . هچ  و   ) دوش يزورما  حلطصم  يانعم 
ریـس تابثا  شا  همزال  هک  تسین  نآرق  مامت  شموهفم  نآرق ، لک  هب  يدحت  اذـل  هروس . نیدـنچ  رب  مه  دوش و  قالطا  هروس  کی  رب  دـناوت 

[41 . ] دشاب مک  هب  دایز  زا  لوزن 

تسا نآرق  صصق  يدحت ، هجو  هک  ساسا  نیا  رب  لوزن  ریس  نییبت  مهن : هاگدید 
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هد نآ ، تسا و  یـصخشم  ياه  هروس  روس " رـشع  زا " دارم  و  هدش ، تاعارم  هروس  کی  هب  نآرق  لک  زا  يدحت  ریـس  هک  دـندقتعم  یخرب 
مولعمان هروس  کی  هب  يدحت  اب  هدش و  ادج  يدحت  ریس  زا  صخـشم ، هروس  هد  اب  يدحت  ساسا ، نیا  رب  دشاب . یم  دوه  هروس  لبقام  هروس 

[42 . ] دوش یمن  يدحت  ریس  ضقان  اذل  و  دراد ، توافت 

" نآرق هدنروآ  رب " صصق "و  رب " يدحت  هب  دیکأت  و  لوزن ، ریس  زا  ءارسا  هروس  هیآ  فذح  مهد : هاگدید 

هک اضر ، دیشر  نآ  زادرپ  يروئت  دراد . توافت  نآ  اب  یتاهج  زا  تسا ، مهن  رظن  دننام  يدحت  ِهجو  ِنتـسناد  ربتعم  ثیح  زا  هک  هاگدید  نیا 
، درمش يدحت  تایآ  زا  دیابن  ار  ءارـسا  هروس  هیآ 88  ًاساسا  هک  تسا  دـقتعم  [ 43  ] هدش 10 فلکت  راچد  رصاعم ، سانـش  نآرق  داقتعا  هب 

نیتسخن هک  تسا  دقتعم  يدحت  لوزن  ریـس  هراب  رد  و  درمـش ، یم  يدحت  هب  رظان  ار  هیآ  راهچ  اذل  تسا . هدشن  يزاس  هباشم  هب  رما " اریز "
مدـع بیغ ، رب  لومـش  لیبق  زا  تاهج ، همه  تیاـعر  اـب  تسا  نآرق  زا  هروس  کـی  ندروآ  تساوخرد  سنوی ، هروس  هیآ 38  ینعی  دروـم ،

سپس تغالب و ؛...  ضقانت ،
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دعب و  نآرق ؛ ياه  هصق  لثم  ددعتم  ياه  بولـسا  ظافلا و  اب  انعم  کی  ندروآ  تغالب و  رب  لومـش  دیق  اب  یلو  هروس ، هد  ندروآ  هب  توعد 
هب يدحت  هرقب ، هیآ 23  اب  تیاهن  رد  و  زاجعا ؛ تاهج  همه  تیاـعر  اـب  نآرق  لـک  هب  يدـحت  ثیدـح " ظـفل " روط و  هروس  هیآ  اـب  نآ  زا 

[44 (. ] ص  ) ربمایپ نانوچ  یصخش  زا  اما  زاجعا ، هوجو  همه  تیاعر  اب  يا  هروس  دننامه 

" روس رشع  رد " ضارغا  ددعت  هب  داقتعا  يدحت و  ریس  موزل  مدع  مهدزای : هاگدید 

. تسا هدیدرگ  حرطم  دیدج  ینایب  روس " رشع  دروم " رد  یلو  هدشن ، يدحت  ریس  هیجوت  هب  یموزل  هیرظن  نیا  رد 

، يدحت هیآ  ره  هک  دـنک  یم  يدـنب  تروص  نینچ  ار  هیرظن  نیا  دریذـپ ، یم  دوه  رب  ار  سنوی  هروس  مدـقت  هکنیا  نمـض  ییابطابط ، همالع 
یم هک  ثیدـح " هب " سپـس  هروس و  هد  هب  سپـس  دـنک و  یم  توعد  هروس  کی  ندروآ  هب  سنوی  هروس  رد  دراد . ار  دوخ  صاخ  ضرغ 

رد عونت  و  اه ، فده  زا  فلتخم  نونف  هدنرادربرد  هک  تسا  نیا  هروس  هد  هب  توعد  ّرس  دشاب . رتمک  مه  هروس  کی  زا  دناوت 
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. دروآ نآ  دننام  ناوتن  یفداصت  هک  دشاب ، یم  اه  ضرغ 

ضارغا همه  یتیاده و  فادـها  همه  هدـنرادربرد  هک  نآرق  دـننام  دـیروایب  یباتک  ینعی  تسا ، هچیرد  نیمه  زا  زین  نآرق  عیمج  هب  يدـحت 
"]و  45  ] ِهَّللا ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّلِإَف  هیآ " درکدای  نمـض  ناـشیا  دـشاب . بولـسا  رد  ترثک  ناـیب و  رد  ننفت  اـب  یهلا ،

بیغ ملع  رب  یـسک  هدومن و  لزان  دوخ  ملع  هب  ار  نآرق  ادخ  هک  تسا  نآ  يزاس  دننامه  رب  یئاناوت  مدع  لیلد  تسا  دقتعم  نآ ، رب  دـیکأت 
بطاخم هک  ارچ  دشاب ، تغالب  تحاصف و  دناوت  یمن  يدحت  هجو  هک  تسا  نآ  رب  يو  دـهاوخب . ادـخ  هکنآ  رگم  درادـن  یـسرتسد  ادـخ 

[46 . ] دنتسه مه  بارعا  ریغ  يدحت 

يّدحت هیآ  رب  لمتشم  هروس  میهافم  و  يدحت ، هجو  نیب  دنویپ  مهدزاود : هاگدید 

هک اجنآ  اما  دوب . یفاک  هروس  کی  اذل  دوب ، هدش  دیحوت  رب  ناهرب  هماقا  طقف  دش ، يدحت  هروس  کی  هب  یتقو  تسا  دقتعم  رصاعم  يرسفم 
دندومن اعدا  دندرک و  زاغآ  ار  اه  يزارف  ندرگ  اه و  یشکرس  مدرم  دوش ، یم  هروس  هد  هب  يدحت 
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[47 . ] تسا يدحت  رد  ریثکت  ترثک ، ِماقم  نیا  اب  بسانم  اذل  دنروایب و  نآ  لثم  دنناوت  یم  هک 

يدحت هجو  رد  نآرق " هدنروآ  رب " دیکأت  اب  یِمل  ناهرب  هماقا  مهدزیس : هاگدید 

لاسرا تسا  دقتعم  تازجعم ، ینامسآ و  بتک  رد  یتح  تاقولخم  همه  رد  ّتیلع  نوناق  نایرج  رب  يراشفاپ  نمـض  يرگید  رـصاعم  رـسفم 
نیمه اـب  زین  ار  هفرـص  هک  يو  دنـشاب . یم  دوخ  تلع  لولعم  هکلب  دنتـسین ، فـقوتم  راـگدرورپ  هدارا  رب  ًامیقتـسم  ءاـیبنا  تازجعم  لـسر و 

. دـناد یم  طبترم  ص )  ) ربمایپ دوجو  رهوج  رد  یتیـصخش  ياه  یگژیو  ینیوکت و  رـصانع  اب  ار  یحو  لوزن  درامـش ، یم  دودرم  لالدتـسا 
يدحت دنلب  يادص  اب  نآرق  اذل  دش ، دهاوخن  لصاح  يرگید  ناسنا  رد  زگره  نآرق ، لوزن  ياه  هنیمز  طیارـش و  نوچ  تسا  دـقتعم  ناشیا 
ندروآ ياعدا  زگره  دندرک ، یم  تقد  دوخ  یصخش  لاوحا  هب  یکدنا  رگا  تثعب  رصاعم  مدرم  دهد و  یم  رـس  ِِهلثِم " نِم  يادن " هدومن و 

نیا هب  نآرق  ندوب  زجعم  سپ  دنتخاس . یمن  حضتفم  ار  دوخ  هدومنن و  نآرق  لثم 
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يرترب ّینا  ناـهرب  رب  هک  تسا  یِّمل  ناـهرب  لالدتـسا ، عون  نیا  دوش و  یمن  تفاـی  يرگید  صخـش  رد  نآ  بابـسا  لـلع و  هک  تسا  ببس 
روما ریاـس  اـه و  تمکح  یناـعم و  ظاـفلا و  تغـالب و  تحاـصف و  هظحـالم  ینا و  ناـهرب  هب  يزاـین  رگید  دوجو  نیا  اـب  تساوقا . دراد و 

[48 . ] تسین ینینچنیا 

نآ ریغ  ندوب  لاحم  و  يدحت ، رد  تحاصف  هجو  رب  دیکأت  هیکت و  مهدراهچ : هاگدید 

بطخ دـئاصق و  رد  ناشیا  يابطخ  ارعـش و  هدوب و  موسرم  تیلهاج  هرود  رد  يروآریظن  هضراعم و  تسا  دـقتعم  برع  رـصاعم  هوژپ  نآرق 
ادتبا زین  نآرق  ور  نیمه  زا  دنروایب . ار  نآ  زا  رتهب  ای  ریظن  ات  دنتساوخ  یم  نارگید  زا  هدومن و  يّدحت  یماندنلب  ترهش و  تهج  هب  شیوخ 

وا رظن  زا  اریز  تسا  يدحت  رد  نایب  مظن و  هجو  رب  دیکأت  ددص  رد  رارصا  اب  يو  دومن . يدحت  هروس  کی  هروس و  هد  هب  سپـس  و  لک ، هب 
دندوب و ددرم  نایب  مظن و  تهج  رد  طقف  تسین ، رشب  مالک  خنس  زا  هک  دیمهف  یم  دینش ، یم  سک  ره  هک  تشاد  یگژیو  نانچنآ  نآرق 
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یتفگـش عیرـشت ، قئاقد  یبیغ ، رابخا  لیبق  زا  رگید  لئاسم  يدـحت  رد  يو  داقتعا  هب  تسا . نکمم  نآ  لثم  ندروآ  هک  دـندرک  یم  ناـمگ 
زورنآ برع  زا  مرکا  لوسر  هدوبن و  هجوت  دروم  هدیـسر  نادب  رـشب  تسد  دعب  اه  نرق  هاگ  هک  اهنیا ، دننام  و  تقلخ ، زومر  شنیرفآ ، ياه 

دننادـب ات  دوب  یفاک  مظن  نامه  اریز  دروایب ، نامیا  ناشیا  توبن  هب  هجیتن  رد  یحو و  تلاـصا  هب  لـئاسم ، نیا  رد  روغ  اـب  هک  تساوخ  یمن 
لثم هب  ار  دوخ  ضارغا  یناعم و  نامه  ات  هدـش  هتـساوخ  هکلب  هدـشن ، نآرق  میهافم  یناعم و  هب  يدـحت  زگره  سپ  تسین . رـشب  مـالک  هک 

[49 . ] دنزیامتم يدحت  نیا  زا  یگمه  هتفگ  شیپ  روما  و  دنروایب ، نآرق  تحاصف 

ناملاع نایب  رد  يدحت  هجو  - 9

دروم هجو  رد  هکلب  تسین ، بلطم  نیا  هب  صتخم  ناملاع  فالتخا  یلوزن ، ریـس  موزل  مدـع  ای  موزل  يدـحت و  ریـس  رد  فـالتخا  رب  هوـالع 
هب هتشذگ  شخب  رد  يدودح  ات  هکنانچ  دروخ ، یم  مشچ  هب  يدیدش  قرفت  تتشت و  زین  يدحت 
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ادخ باتک  نأش  زا  ار  هجو  نیا  رگید  یخرب  دنناد . یم  تغالب  تحاصف و  ار  يدحت  تهج  اهنت  ناملاع ، زا  يرایـسب  دـش . هراشا  ءارآ  نیا 
ياهراکهار زا  تحاصف ، رد  ار  نآرق  زاجعا  راـصحنا  و  دـنروآ ، یم  باـسح  هب  يدـحت  هجو  ار  اـه  تمکح  فراـعم و  هتـسناد و  رود  هب 

دنیامن 11 رود  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ار  مدرم  ات  دنا ، هدرب  راکب  زاجعا  یلصا  هجو  ندرک  یفخم  يارب  هک  دنناد ، یم  تفالخ  نابصاغ 
یخرب و  ار ، یهلا  ملع  یخرب  و  ار ، یناعم  اب  مأوت  ظاـفلا  یخرب  ار و  بولـسا  مظن و  اـب  ظاـفلا  یخرب  ار ، ظاـفلا  طـقف  رگید  یخرب  و  [ 50]

زا رت  هدرتسگ  دراوم  نیا  دقن  حرط و  ا . [ 51  ] نآرق ر يونعم  ینافرع و  لئاسمیخرب  و  ار ، نآرق  هدنروآ  یخرب  ار و  نآرق  تافص  هعومجم 
مه زاب  یلو  هتـشون  تازجعم ، تابثا  فده  اب  ار  شباتک  هکنآ  اب  يدـنوار  بطق  هک  يروط  هب  [ 52  ] دراد 12 لاجم  لاـقم ، نیا  هک  تسنآ 

باـتک میرواـیب ، ار  دـنا  هدروآ  باـب  نیا  رد  ناـملکتم  ار  هچنآ  فـصن  اـم  رگا  دـیوگ : یم  هدـیدن و  فـالتخا  همه  نیا  رکذ  يارب  ییاـج 
. دمآ دهاوخ  اهنآ  هب  یتاراشا  اهدقن  شخب  رد  هچ  رگ  [ 53 . ] دوش یم  ینالوط 
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. هرهز مناخ  راکرس  تاقیقحت  عبانم :

 ... و 3 ؛ رمز / 37 ؛ أبس / [ 1]

زین 87. 9 و  فرخز / 38 ؛ رمز / 25 ؛ نامقل / زین 63 ؛ 61 و  توبکنع / دننام : [ 2]

يزیوح ص 224 ، ج 5  یفاصلا ، نسحم ، ـالم  یناـشاک ، ضیف  ص 96 ؛ ج 5  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبتلا  نسح ، نب  دـمحم  یـسوط ، [ 3]
، مشاه دیس  ینارحب ، ص 430 ؛ ج 13  قئاقدلا ، زنک  دـمحم ، یمق ، يدهـشم  ص 412 ؛ ج 5  نیلقثلا ، رون  هعمج ، نب  یلع  دـبع  یـسورع ،

 ... ج 14 ص 229 و راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، ج 2 ص 656 ؛ نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا 

ات 50. ص 27  كرش ، هفسلف  اب  هزرابم  نآرق و  هزجعم  رقابدمحم ، يدوبهب ، رد : دینیبب  ار  ثحب  لیصفت  [ 4]

ص 234. هغللا ، سییاقم  مجعم  دمحا ، سراف ، نبا  [ 5]

هرامش 53 و 54. راهب 72 ، ناتسمز 71 و  اه ، یسررب  تالاقم و  هلجم  ینآرق ، مولع  حالطصا  دنچ  یسررب  يدمحمریم ، ك : ر . [ 6]

ص 141. نآرقلا ، زاجعا  یعفار ، [ 7]

مالعا یسربط ، رد : دینیبب  ار  دنروایب  نآرق  لثم  دنتسناوتن  هکنیا  لئالد  [ 8]

. هرهز مناخ  راکرس  تاقیقحت  www.Ghaemiyeh.comعبانم : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


87 ص :

ات 980. ج 3 ص 973  حئارجلا ، جئارخلا و  يدنوار ، بطق  ص 22 ؛ يرولا ،

 ... 67 و جح / 46 و  لافنا / [ 9]

. دعب هب  ص 46  میرک ، نآرق  خیرات  رقاب ، دمحم  دیس  یتجح ، ك : ر . [ 10]

ص 186. مالسا ، رد  نآرق  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، [ 11]

. يدحت هب  موسوم  تایآ  لیذ  رگید  عضاوم  ج 10 ص 162 و  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، [ 12]

ص 202. هرامش 3 ، ینآرق ، ياه  شهوژپ  هلجم  نآرق ، رد  يدحت  یلوزن  ریس  یسررب  مظاک ، هداز ، یضاق  [ 13]

ج 10 ص 405. نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، [ 14]

ج 1 ص 80. نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  نمحرلا ، دبع  یطویس ، [ 15]

. یطویس زا  لقن  هب  [ 16]

ص 45. تسرهفلا ، میدن ، نبا  [ 17]

هک دنچ  ره  دنروایب ، ار  نآ  دننامه  دنناوت  یمن  دنروایب  ار  نآرق  نیا  دـننامه  ات  دـنیآ  درگ  سنا  نج و  رگا  وگب : همجرت : . 88 ءارسا / [ 18]
. دنهد يرای  ار  رگیدکی 

یم هک  ار  هک  ره  ادخ  زج  دییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : دنک . یم  تبـسن  ادخ  هب  غورد  هب  ار  نآ  هک  دنیوگ  یم  همجرت : . 38 سنوی / [ 19]
هب دیناوت 
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. دیروایب نآ  دننامه  يا  هروس  دیناوخب و  يرای 

زج دییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : دنک . یم  شتبـسن  ادخ  هب  غورد  هب  دفاب و  یمرب  دوخ  زا  هک  دـنیوگ  یم  هکنآ  ای  همجرت : . 13 دوه / [ 20]
. دیروایب هتفابرب ، مه  هب  نآ  دننام  هروس  هد  دیبلطب و  يرای  هب  دیناوت  هک  ار  هک  ره  ادخ 

. دنروایب نآ  دننام  ینخس  دنیوگ ، یم  تسار  رگا  همجرت : . 34 روط / [ 21]

همه يادخ  زج  دیروایب و  نآ  دننامه  يا  هروس  دیتسه ، دیدرت  رد  میا  هدرک  لزان  شیوخ  هدـنب  رب  هچنآ  رد  رگا  و  همجرت :  23 هرقب / [ 22]
. دییوگ یم  تسار  رگا  دیناوخارف  ار  ناتنارضاح 

ج 9 ص 156؛ رقاب ، دمحم  یسلجم ، ج 1 ص 459 ؛ قئاقدلا ، زنک  یمق ، يدهشم  ج 5 ص 81 ؛ یفاصلا ، یناشاک ، ضیف  نسحم  الم  [ 23]
 ... ج 11 ص 575 و برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا 

ج 29 ص 135. ریونتلا ، ریرحتلا و  ج 12 ص 307 ؛ نایبلا ، بیطا  ج 15 ص 505 ؛ ناشخرد ، راونا  ك : ر . [ 24]

ص 414. ج 9 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، [ 25]

ص 3. هرامش 51 و 52 ، راهب 70 ، ناتسمز 71 و  اه ، یسررب  تالاقم و  هلجم  هفرص ، يدحت و  لضفلاوبا ، يدمحمریم ، ك : ر . [ 26]

ج 5 ص 296. هغللا ، سییاقم  سراف ، نبا  [ 27]

نآ و اب  راب  ود  لا "و  فیرعت " فرح  نودب  راب  نآرق 49  رد  هژاو  نیا  [ 28]
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یئاه سرد  هلجم  یناحبس ، رفعج  زا  نآرق " تغل و  رد  لَثَم  لثم و  ك ": رتشیب ر . عالطا  تهج  تسا . هتفر  راکب  رگید  ياه  هغیـص  رد  زین 
ص 9. هرامش 5 ، دادرم 79 ، مالسا ، بتکم  زا 

هرامش 5. ناتسبات 1375 ش ، هزوح ، هشیدنا  هلجم  يدحت ، زرم  یلع ، يریصن ، ك : ر . [ 29]

هرامش 3. زییاپ 1374 ، ینآرق ، ياه  شهوژپ  هلجم  نآرق ، تایآ  رد  يدحت  یلوزن  ریس  یسررب  مظاک ، هداز ، یضاق  ك : ر . [ 30]

قئاقح نع  فاشکلا  رمع ، نب  دمحم  يرشخمز ، ج 2 ص 110 ؛ نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  هللا ، دبع  نب  دـمحم  یـشکرز ، بیترت : هب  [ 31]
ص 196. هیوبنلا ، هغالبلا  نآرقلا و  زاجعا  قداص ، یفطصم  یعفار ، ج 2 ص 347 ؛ لیزنتلا ، ضماوغ 

ج 10 ص 164. نازیملا ، نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، ج 9 ص 43 ؛ هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  ك : ر . [ 32]

ج 17 ص 154. ریبکلا ، ریسفتلا  رمع ، نب  دمحم  يزار ، رخف  [ 33]

ج 1 ص 77. نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  دمحا ، نب  دمحم  یبطرق ، [ 34]

ص 38. ریسفتلا ، لخدم  دمحم ، ینارکنل ، لضاف  [ 35]

ص 223. نآرق ، تایآ  رد  يدحت  یلوزن  ریس  یسررب  مظاک ، هداز ، یضاق  [ 36]
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ج 4 ص 1861. نآرقلا ، لالظ  یف  دمحم ، بطق ، دیس  [ 37]

ج 6 ص 147. نایبلا ، عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، [ 38]

ص 137. نآرق ، خیرات  رب  يدمآرد  دیجم ، فراعم ، ج 3 ص 471 ؛ ثیدحلا ، ریسفت  هزورد ، تزع  ك : ر . [ 39]

. دندوب هدینش  ار  نآرق  زا  یتمسق  نانآ  املسم  ًابجع و  انآرق  انعمس  انا  دنیوگ : یم  ناکرشم  هک  ارچ  [ 40]

ج 12 ص 43. هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  [ 41]

ثحب لیذ  ارنآ  يزار  رخف  یلو  دـشابن  يدـحت  ریـس  نییبت  رب  رظان  میقتـسم ، روط  هب  دـیاش  تسا و  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  لوق  نیا  [ 42]
ج 17 ص 156. ریبکلا ، ریسفتلا  رمع ، نب  دمحم  يزار ، رخف  ك : ر . دنک . یم  رکذ  يدحت 

ص 17. دشرا ، عطقم  نآرق  زاجعا  یسرد  هوزج  یلعدمحم ، دار ، يودهم  [ 43]

هروس هس  رد  شتارظن  ج 12 ص 31 و 44 . ج 11 ص 369 ، ج 1 ص 192 ، رانملا ،(  میکحلا ) نآرقلا  ریـسفت  دمحم ، اضر ، دیـشر  [ 44]
. تسا هدنکارپ  سنوی  دوه و  هرقب و 

ایآ تسین . وا  زج  ییادخ  چیه  زین  هدـش و  لزان  ادـخ  ملع  هب  نآرق  هک  دـینادب  دـندرکن ، تباجا  ار  امـش  رگا  سپ  همجرت : . 14 دوه / [ 45]
؟ دیوش یم  میلست 

نازیملا رد : دینیبب  دش  حرطم  هصالخ  یلیخ  هک  ار  همالع  هاگدید  [ 46]
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دعب و ج 1 ص 167. هب  ج 10 ص 163 

ج 9 ص 11. لیوأتلا ، نساحم  نیدلا ، لامج  یمساق ، [ 47]

ات ص 73  هرامش 35 ، تفرعم ، هلجم  نآرق ، يدحت  هراب  رد  ینیمخ  یفطـصم  هللا  تیآ  هاگدید  زا  هفرـص  هب  لوق  یفطـصم ، ینیمخ ، [ 48]
.77

ص 20. نآرقلا ، زاجعا  لخادم  دومحم ، نب  دمحم  رکاش ، [ 49]

ناتسمز 87، هنیفس ، هلجم  یناهفصا ، يدهم  ازریم  هللا  تیآ  هاگدید  زا  يدحت  زاجعا و  رغصا ، یمالغ ، [ 50

ات 86. ص 55  هرامش 21 ،

ص 40. هرامش 14 ، ناتسبات 85 ، یسانش ، هعیش  هلجم  نآرق ، زاجعا  هب  ینیمخ  ماما  شرگن  دمحا ، يدباع ، [ 51]

ج 3. زاجعالا ، قیاقح  هغالبلا و  رارسا  یف  زارطلا  مراهچ ؛ دلج  دیهمتلا ، يداهدمحم ، تفرعم ، رد : دینیبب  ار  لیصفت  [ 52]

ج 3 ص 973. حئارجلا ، جئارخلا و  يدنوار ، نیدلا  بطق  [ 53]
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دیجم نآرق  ياه  یئوگشیپ  زا  يدادعت 

هراشا

هچرگ باـتک ، نیا  تسا . ینامـسآ  باـتک  نیا  یجیردـت  لوزن  هویـش  نآ ، تمکح  راـثآ  زا  یکیو  تـسا  هناـمیکح  یباـتک  مـیرک ، نآرق 
ربمایپ رب  لاس  رد 23  نآ  تایآ  یجیردت ، لوزن  رد  اّما  تسا ، هدیدرگ  لزان  ربمایپ  بلق  ای  ایند  نامسآرب  اجکی  یعفد ، لوزنرد 

یجیردت تیبرت  هویـش  هعماج و  ثداوح  رد  یهلا  یحو  روضح  نآرق ، یجیردت  لوزن  ياهتمکح  زا  یکی  دـش . لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
نالعا نینچمه  تسا . هدوب  نادناعم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نایم  تارظانم  تاثحابم و  یگنوگچ  میظنت  ناناملسم و  هب  تبـسن  نآرق 
نایلاس تشذـگ  زا  سپ  زین  بجاو  ماـکحا  زا  یـضعب  تسا . هتفریذـپ  ماـجنا  یفلتخم  لـحارم  رد  تاـمرحم ، زا  یـضعب  یلیـصفت  نشور و 
. تسا نیعم  ياهنامز  رد  تایآ  لوزن  بیترت  تمکح  رگناشن  قوف ، ياه  هنومن  دوجو  تسا . هدیدرگ  غالبا  هعماج  هب  تثعب ، زا  يدایز 
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هب ار  لصفم  رتشیب و  نیبلاط  مینک و  یم  هراشا  دوش  یم  بوسحم  نآ  مهم  تازجعم  زا  یکی  هک  میرک  نآرق  یئوگ  شیپ  دنچ  هب  اجنیا  رد 
. میهد یم  عاجرا  باتک  نیا  فلؤم  تافیلأت  زا  نامز » زا  رتارف  مالسا   » باتک

بهلوبا تشونرس  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 1

؟ تسا هدرک  یئوگ  شیپ  هنوگچ  ار  بهلوبا  تشونرس  نآرق  لاوس :

نایم هب  بلطملادـبع  دـنزرف  ربماـیپ و  يومع  بهلوبا ، ینعی  هکم  فورعم  ناکرـشم  زا  یکی  زا  نخـس  ّتبت  هروس  تاـیآ  رد  نآرق  خـساپ :
هراشا و  تسا ، نایخزود  زا  ًامتح  وا  هک  هدش  دیکأت  و  هدمآ ، دیجم  نآرق  رد  شمان  هک  هکم  ناکرـشم  زا  تسا  یـسک  اهنت  وا  تسا ، هدمآ 

لام و زگره  داب *! وا  رب  گرم  بهلوبا و  تسد  ود  ره  داب  هدـیرب  دـیامرف ): یم  دروآ ، دـهاوخن  ناـمیا  زگره  وا  هک  نیا  هب  تسا  ینـشور 
رپ رو و  هلعش  یشتآ  دراو  يدوز  هب  و  دیشخبن * يدوس  شلاح  هب  دروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  شتورث و 
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 ». ٍبََهل َتاذ  ًاران  یلْصَیَس  َبَسَک * ام  َو  ُُهلام  ُْهنَع  ینْغَأ  ام  َّبَت * َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت  دوش »؛(  یم  بیهل 

هزمح لتاق  یـشحو  نوچمه  يراک  تیانج  دارفا  دروآ و  نامیا  رهاظ  هب  ماجنارـس  یلو  دوب ؛ يرت  كاـنرطخ  نمـشد  نایفـسوبا  هک  نیا  اـب 
. دندروآ نامیا  ًارهاظ 

قیرط زا  زج  نآرق  ییوگ  شیپ  نیا  دوبن و  نکمم  يداـع  قرط  زا  بهلوبا  نوـچمه  يدرف  تشونرـس  هراـبرد  عطاـق  ییوـگ  شیپ  نیارباـنب 
. تسین نکمم  زاجعا 

بهلوبا و دـندرواین  نامیا  رهاظ  رد  هن  عقاو و  رد  هن  هک  یناسک  زا  اـما  دـندروآ . ناـمیا  ًارهاـظ  یـضعب  ًاـعقاو و  هکم  ناکرـشم  زا  يرایـسب 
زا نیا  دروآ و  دنهاوخن  نامیا  زگره  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  اراکشآ  هروس  نیا  رد  نآرق  و  دوب ؛ نایفـسوبا  رهاوخ  لیمج  ما  شرـسمه 

. تسا دیجم  نآرق  یبیغ  ياهربخ 

راک نایاپ  رد  تسا  نکمم  هک  دیوگب  نخس  یسک  ندوب  یخزود  زا  تحارـص  نیا  اب  دوب  نکمم  هنوگچ  دوبن  دنوادخ  يوس  زا  نآرق  رگا 
. دوش ناملسم  ًارهاظ  لقاّدح  ددنویپب و  ناناملسم  فوفص  هب 
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هتخورفارب خرـس و  یتروـص  هک  هدوـب  رظن  نیا  زا  دـیاش  وا  يارب  هینک  نیا  باـختنا  تسا و  بهلوـبا  وا  هـینک  و  يّزُعلا ، دـْبَع  بهلوـبا : ماـن 
: دیوگ یم  اذل  دش و  لزان  بهلوبا  تایح  نامز  رد  تایآ  نیا  هک  تسین  کش  تشاد .

نیا هک  دـهد  یم  ناشن  زین  دـنا  هدرک  لقن  نارـسفم  بلاغ  هک  ییاه  لوزن  نأش   » ٍبََهل ِیبَأ  ادَـی  ْتَّبَت  بهلوبا »؛(  تسد  ود  ره  داـب  هدـیرب  ( 
يوس هب  ار  دوخ  کیدزن  نادـنواشیوخ  دـش  رومأم   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا ) ربمغیپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  هدـش  عقاو  وا  تاـیح  رد  هلأـسم 
: دز دایرف  تفر و   ) افص هوک  هکم ) ياه  هوک  زا  یکی  زارف  رب  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد  دهد . میب  رفک  كرش و  زا  دنک و  توعد  مالسا 

هلمح هکم  هب  نوریب  زا  ینمشد  دندرک  رّوصت  هّکم  لها  دش  یم  هتفگ  نمشد  هناریگ  لفاغ  موجه  ماگنه  هک  دوب  يا  هلمج  نیا   » احایَـصای « 
یم میب  یهلا  دیدش  باذع  ربارب  رد  ار  امـش  نم  دیدش )؛«  باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  ّینا  دومرف »: دـندش  عمج  ربمایپ  رود  یتقو  دـنک  یم 

 ). منک یم  توعد  دیحوت  يوس  هب  مراد و  یم  رذح  رب  اهتب  شتسرپ  زا  و  مهد ).( 

بهلوبا تشونرس  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


96 ص :

هک دوب  اجنیا  ( ؟ يدرک عمج  ار  ام  نیمه  يارب  طقف  ایآ  داب  وت  رب  گرم  اذِهل )؛«  ّالا  انَتْعَمَج  اما  ََکل  اّبَت  تفگ »: تفشآ و  رب  تخس  بهلوبا 
(1). دوش یم  خزود  شتآ  همعط  ماجنارس  هک  داب  وت  رب  گرم  تفگ : دش و  لزان  قوف  تایآ 

ردب گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 2

؟ تسا هدرک  یئوگ  شیپ  هنوگچ  ار  ردب  گنج  نایرج  نآرق  لاوس :

ار یماگنه   ] دیرآ دای  هب  و ] دیامرف ): یم  هداد  نانمؤم  هب  يزوریپ  حیرـص  هدـعو  کی  زا  نخـس  لافنا  هروس  تایآ 7 و 8  رد  نآرق  خساپ :
هک داد  هدعو  امش  هب  دنوادخ  هک 

، يزار رخف  یغارم ، یبطرق ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  دـنا ) هدرک  لقن  یئاه  توافت  اـب  ناـخّروم  نارّـسفم و  زا  يرایـسب  ار  لوزن  نأـش  نیا  - 1
(. هحفص 60 دلج 2  ریثا ، نبا  لماک  نینچمه  ثحب و  دروم  تایآ  لیذ  لالظ ، یف  روثنملارد ،
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حلسم ریغ  ناوراک ] هک  دیتشاد  یم  تسود  امش  و  دوب ؛ دهاوخ  امـش  بیـصن   ] شیرق حلـسم  رکـشل  ای  يراجت ، ناوراک  هورگ ] ود  زا  یکی 
فالخرب ار  امـش  ور  نیا  زا  دنک ]؛ عطق  ار  نارفاک  هشیر  و  تیوقت ، دوخ  تاروتـسد  اب  ار  قح  دهاوخ  یم  دنوادخ  یلو  دـشاب ؛ امـش  يارب  ]

ُهَّللا ُدیُِری  َو  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِهَکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدَوَت  َو  ْمَُکل  اهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو  تخاس  ریگرد  شیرق  رکـشل  اب  ناتلیم ،
(1)  ». َنیِِرفاْکلا َِرباد  َعَطْقَی  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ 

َلِطاْبلا َلِْطُبی  َو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل  دنـشاب »؛(  هتـشاد  تهارک  نامرجم  دنچره  درادرب ، نایم  زا  ار  لطاب  و  دنک ، تیبثت  ار  قح  ات  دیازفا ): یم  سپس 
.(2)  » َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  َو 

یتراجت لاوما  رانید  رازه  هاجنپ  دودح  هک  یگرزب  ناوراک  اب  ناکرشم  سیئر  هّکم و  گرزب  نایفسوبا  ناخروم  هتفگ  هب  هک : نیا  حیـضوت 
(3) زا یعمج  هب  طوبرم  تشاد و  دوخ  اب 

ص98 لثمب ؛  هلباقمب  توعد  ای  يدحت 

هیآ 7. لافنا ، هروس  - 1

هیآ 8. لافنا ، هروس  - 2
.1 پاچ : اج ،] یب  [ - ] اج یب  [ - ] ان یب  ، ] دلج 1 لثمب ، هلباقمب  توعد  ای  يدحت  دمحم ، یناتسلگ ، ینیما  - 3
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. تشگ یم  زاب  ماش  زا  دوب  شدوخ  هکم و  ناگرزب 

زا يا  هظحل  هک  نمـشد  لاوما  هرداصم  اب  دـنوش و  ناوراک  هب  هلمح  هدامآ  داد  روتـسد  دوخ  نارای  هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ) ربماـیپ 
. دننکشب مه  رد  ار  اهنآ  يداصتقا  تردق  زا  یشخب  دنتشاد  یمن  رب  تسد  ینکشراک  تفلاخم و 

رطخ زا  ار  اهنآ  داتـسرف و  هکم  هب  باتـش  اب  یکیپ  وا  دندناسر . وا  هب  ار  عوضوم  دـندش  هاگآ  نایرج  نیا  زا  هک  هنیدـم  رد  نایفـسوبا  نارای 
رتش دصتفه  اب  شیرق  نارـس  ناگدنمزر و  زا  رفن  یهاتوک 950  تدم  رد  تخاس . هاگآ  درک  یم  دیدهت  ار  نانآ  ياه  هیامرـس  هک  یگرزب 

دندرک دـیدهت  هکم  نارـس  هک  دـش  یقلت  يّدـج  دـح  نآ  ات  هلأسم  دـندمآ و  رد  تکرح  هب  لـهجوبا  یهدـنامرف  اـب  بسا  سأر  دـصکی  و 
. تخاس میهاوخ  ناریو  ار  اهنآ  ياه  هناخ  دننک ، يراددوخ  دنور و  نادیم  هب  دنناوتب  هک  یناسک 

رود رطخ  هقطنم  زا  ار  دوخ  ات  درک  تکرح  ههار  یب  زا  داد و  رییغت  ار  دوخ  ریسم  ناناملسم  گنچ  زا  ییاهر  يارب  نایفسوبا  رگید  يوس  زا 
. دزاس

ردب گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


99 ص :

هدارا مزع و  نامیا و  زا  ولمم  ییاه  لد  یلو  رـصتخم  یگنج  گرب  زاس و  اب  دوخ ، نارای  زا  رفن  اب 313   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا ) ربمایپ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) هک  دوب  اجنیا  رد  دندیـسر . دوب  هنیدم  هکم و  نایم  کیدزن  ياه  هاگلزنم  زا  یکی  هک  ردب  نیمزرـس  کیدزن  هب 

ار یتراجت  ناوراـک  اـیآ  هک  تخادرپ  تروشم  هب  دوخ  ناراـی  اـب  دـش و  هاـگآ  هنیدـم  يوس  هب  هکم  زا  شیرق  دـنمورین  رکـشل  تکرح  زا  )
بیقعت هب  لیام  نطاب  رد  رگید  یعمج  یلو  دـندوب  نمـشد  اـب  هلباـقم  قفاوم  یهورگ  دنتـسیاب ؟ نمـشد  رکـشل  لـباقم  رد  اـی  دـننک  بیقعت 

. دندید یمن  دوخ  رد  نمشد  دنمورین  هاپس  اب  هلباقم  يارب  ار  یفاک  یگدامآ  هک  ارچ  دندوب ، ناوراک 

هب مالسا  کچوک  رکشل  داد و  ار  نمشد  يوس  هب  تکرح  نامرف  دومرف و  باختنا  ار  حیحص  هار   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ) ربمایپ  یلو 
ردب ار  نیمزرس  نآ  مامت  سپس  هدش و  يراذگمان  نآ  یلصا  بحاص  مان  هب  هک  نیمزرس  نآ  رد  تسا  یهاچ  مان  ردب  دیسر ) ردب  نیمزرس 

 ). دنتفگ

ای شیرق  رکشل  هفیاط ) ود  نیا  زا  یکی  هک  دوب  هداد  هدعو  امش  هب  ادخ  دیوگ : یم  تسا  ارجام  نیا  هب  رظان  قوف  هیآ 
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امـش يارب  شیرق  یتراجت  ناوراک  ینعی  حلـسم  ریغ  هفیاط  دـیتشاد  یم  تسود  امـش  یلو  دوب  دـهاوخ  امـش  نآ  زا   ) اهنآ یتراجت  ناوراک 
. دنکرب ار  نارفاک  هشیر  دزاس و  راکشآ  ار  قح  دهاوخ  یم  ادخ  اما  دشاب 

ام نآ  زا  هفیاط  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هداد  هدعو  نم  هب  دنوادخ  دومرف : ناناملسم  هب  اجنیا  رد   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) لاح  ره  هب 
یم دوخ  مشچ  اب  ار  لهجوبا و ...  ندش  هتـشک  لحم  ایوگ  دش ؛ میهاوخ  زوریپ  اهنآ  رب  میور و  یم  نمـشد  رکـشل  يوس  هب  ام  دوب  دـهاوخ 

. منیب

ناجیهرپ گنج  زا  سپ  دنتفرگ و  رارق  مه  ربارب  رد  رکشل  ود  تفای . ققحت  دوب  هداد  هدعو  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هدعو  نیا 
دندروخ یتخس  تسکـش  هکم  ناکرـشم  دندش و  زوریپ  ناناملـسم  تسا ؛ هدمآ  مالـسا  خیراوت  رد  نآ  حرـش  هک  داد  يور  هک  یتافلترپ  و 

. دندرک رارف  هیقب  دنداد و  ریسا  رفن  داتفه  هتشک و  رفن  داتفه  هک  يروطب 

هک يروطب  دیـشخب  مالـسا  خیرات  رد  یقیمع  رایـسب  رثا  دـش و  عقاو  ترجه  مود  لاس  رد  ناضمر  كرابم  هام  مهدـفه  زور  رد  گنج  نیا 
زا ار  نآ  هشیمه  ردب ، نازرابم 
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. دندرمش یم  دوخ  گرزب  تاراختفا 

؟ دوب ینیبشیپ  لباق  نیملسم  يارب  يزوریپ  نینچ  زگره  ایآ  يداع  نیزاوم  قبط  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 

: اریز هن  ًاملسم 

دندرک تکرح  هلفاق  فرّـصت  دصق  هب  اهنآ  هکلب  دنتـشادن ؛ یفاک  هّدع  تارفن و  ًاعبط  دندوب و  هدرکن  تکرح  دربن  دصق  هب  ناناملـسم  الوا :
. دندش وربور   ) نامز نآ  سایقم  رد  هتبلا  شیرق ) زّهجم  هوبنا و  رکشل  اب  ناهگان  هک 

ربارب هس  زا  شیب  ًابیرقت  نمشد  نازابرس  دادعت  هک  يروط  هب  دنتـشاد  رارق  يدب  رایـسب  عضو  رد  رهاظ  هب  ناناملـسم  اوق  هنزاوم  رظن  زا  ًایناث :
دنتشاد يراوس  بسا  رفن  ود  طقف  ناناملسم  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دنتشاد  یفاک  یگنج  رازبا  ناوارف و  ياهرتش  اه و  بسا  دوب و  نیملـسم 

. دندش یم  اهنآ  زا  یکی  راوس  بوانت  هب  رفن  دنچ  ره  هک  دوب  رتش  داتفه  دادعت  اهنآ  هدمع  بکرم  و 

دوخ زیچ  همه  هکلب  تورث ، لاوما و  اهنت  هن  اریز  دوب  اهنآ  نایم  رد  گنج  هزیگنا  دندوب و  ناوارف  وجگنج  دارفا  شیرق  رکشل  نایم  رد  ًاثلاث :
. دندید یم  رطخ  رد  ار 
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رب ناوارف  دیکأت  زین   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) دوب و  هدـش  هداد  اهنآ  هب  يزوریپ  هدـعو  قوف  هیآ  حیرـص  قبط  اهنیا ، همه  مغر  یلع  یلو 
(3 . ) دومن یم  نآ 

ناریا رب  مور  هبلغ  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 3

؟ دراد تلالد  نآرق  زاجعا  رب  هنوگچ  ناریا  رب  مور  هبلغ  لاوس :

.« ُموُّرلا ِتَِبلُغ  « ؛(  دندروخ تسکش  نایمور  دیوگ ): یم  دهد و  یم  نایمور  تسکش  زا  ربخ  ات 6  تایآ 1  مور  هروس  رد  دنوادخ  خساپ :

و  » ِضْرَْألا یَنْدَأ  ِیف  داد »؛(  خر  یکیدزن  نیمزرـس  رد   ] تسکـش نیا  و  دـیوگ ]): یم  دروآ ، یم  نایم  هب  نخـس  هثداـح  نیا  لـحم  زا  سپ 
نانکاس هب  تبـسن  یکیدزن  هقطنم  دوب ، یقرـش  مور  ورملق  هک   ) تاعُرْذا يرَْـصب و  نایم  يا  هقطنم  تسا ) ماش  یـضارا  نامه  نآ  زا  روظنم 

. دش یم  بوسحم  ناتسبرع  هریزج  هبش 

زیورپ ورسخ  نارود  رد  زورما ، ناخّروم  هتفگ  هب  گنج  نیا 
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مان هب  یناریا  فورعم  رادرـس  ود  يدـالیم  هنـس 617  دودـح  رد  هک  دوب  نایمور  نایناریا و  نایم  ینـالوط  گـنج  نارود  کـی  دـش و  عقاو 
ار ریغـص  يایـسآ  رـصم و  تاماش و  هقطنم  دنداد و  یتخـس  تسکـش  اهنآ  هب  دـندرک و  هلمح  یقرـش  مور  ورملق  هب  نیهاش ، (1) و  زاربرهش

نیا هب  دندرب و  شیپ  ضارقنا  هناتـسآ  ات  دوب  هدـش  یتخـس  تسکـش  راتفرگ  هک  ار  یقرـش  مور  يروطارپما  دـنداد . رارق  زات  تخات و  دروم 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ ) تثعب  متفه  لاس  دودح  رد  هعقاو  نیا  دندرک . ریخست  رصم  همیمض  هب  ار  وا  ییایـسآ  تافّرـصتم  مامت  نایناریا  بیترت 

. داتفا قافتا  هکم  رد   ) هلآو

نییآ تیناّقح  رب  لیلد  دنتفرگ و  کین  لاف  هب  ار  هثداح  نیا  هکم  ناکرشم  دندش . لاحشوخ  ارجام  نیا  زا  مالسا ، نانمشد  هکم و  ناکرـشم 
نایناریا دنتفگ : دندرمش و  كرش 

، ادخهد همان  تغل  درک ) ریخست  يدالیم  لاس 616  ردار  رصم  دیگنج و  موراب  زیورپ  ورـسخ  نامز  رد  هک  یناریا  هدنامرف  ناخّرف  وا  مان  - 1
) زارب رهش  هدام 
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يزوریپ دندرک ، هبلغ  نایمور  رب  نایناریا  هک  هنوگ  نامه  باتک ، لها  دنا و  یحیـسم  نایمور  اما   ) تسرپ هناگود  كرـشم ) دنا و  یـسوجم 
. دوش یم  زوریپ  ام  نییآ  دش و  دهاوخ  هدیچیپ  يدوز  هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم ) یگدنز  راموط  تسا . ناکرشم  ام  نآ  زا  زین  ییاهن 

رثا یب  نادان  مدرم  نایم  رد  غیلبت  يارب  طیحم ، نآ  وج  رد  یلو  تشادن ؛ یقطنم  هیاپ  چیه  اه  ندز  لاف  اه و  يریگ  هجیتن  هنوگ  نیا  هچ  رگا 
. دمآ نارگ  ناناملسم  رب  رما  اذل  دوبن ؛

يدوزب تسکـش   ] نیا زا ] سپ  نانآ  اّما  دـماجنا ) یمن  لوط  هب  يداـیز  ناـمز  هبلغ ، نیا  دـینادب  یلو  دـیازفا ، یم  قوف  هیآ  بیقعت  رد  نآرق 
 ». َنُوِبْلغَیَس ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه  َو  دش »؛(  دنهاوخ  زوریپ 

هچ تسا ؛ ادخ  نآ  زا  اهراک  همه  دهد ، یم  خر  يزوریپ  نیا  هدنیآ  لاس  دنچ  رد  دیازفا ): یم  دراذـگ و  یم  تایئزج  يور  تشگنا  سپس 
ِهَِّلل َنِینِـس  ِعِْضب  ِیف  دش »؛(  دنهاوخ  لاحـشوخ   ] رگید يزوریپ  رطاخ  هب  نانمؤم ] زور  نآ  رد  و   ] يزوریپ تسکـش و  نیا  زا  دعب ] هچ  لبق و 

ْنِم ُْرمَْألا 
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 ». َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  ُدَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق 

يزوریپ و  راگدرورپ ] يرای  ببس  هب  اهنآ ) يداش  هکلب  تسین  كرش  رب  مالسا  هبلغ  هب  تبسن  کین ، لاف  ساسا  رب  اهنت  یلاحـشوخ  نیا  اّما 
ْنَم ُرُْصنَی  ِهَّللا  ِرْـصَِنب  تسا »؛(  نابرهم  اناوت و  وا  و  دهد ؛ یم  ترـصن  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ   ] دوخ طیحم  رد  نانمـشد  زا  یهورگ  رب 

 ». ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی 

شا هدعو  زا  زگره  دـنوادخ  تسا و  ادـخ  هدـعو  نیا  دـیامرف ): یم  دـیدرت  کش و  هنوگ  ره  نتخاس  فرط  رب  رتشیب و  دـیکأت  يارب  سپس 
 ». َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهَدْعَو  ُهَّللا  ُِفلُْخی  ِهَّللا ال  َدْعَو  دنناد »؛(  یمن  مدرم  رتشیب  یلو  دنک ؛ یمن  فلخت 

تسا نکمم  هنوگچ  یسایس  یماظن و  ّمهم  هلأسم  کی  رد  ییوگشیپ  کی  مه  نآ  تسا ، هارمه  تایئزج  رکذ  اب  هک  بیجع  یئوگـشیپ  نیا 
ات هک  يا  هدروخ  تسکـش  نایمور  هرابرد  مه  نآ  دهد ، یم  يزوریپ  لصا  زا  ربخ  وس  کی  زا  دریگ . ماجنا  بیغ  رارـسا  زا  یهاگآ  نودـب 

تسد زا  ار  شیوخ  روشک  زا  یّمهم  شخب  دنا و  هتفر  شیپ  ضارقنا  ّدح  رس 
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دهاوخ عوقو  هب  لاـس  دـنچ  رد  رما  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  رگید  يوس  زا  دـننک ؛ ملع  دـق  یناـسآ  نیا  هب  هک  تسین  يدـیما  دـنا و  هداد 
نیا هک  دراد  دّـکؤم  دـیکأت  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  تسا و  رافک  رب  ناناملـسم  يارب  يرگید  يزوریپ  نراقم  هک  دـنک  یم  هفاـضا  تسویپ و 
لقره مور ) هاشداپ  و  تسویپ ، عوقو  هب  ًاقیقد  هدعو  نیا  هک : مینیب  یم  دـنک و  یمن  فّلخت  دوخ  هدـعو  زا  ادـخ  تسا و  یعطق  یهلا  هدـعو 

نیا يدالیم  لاس 627  ات  تخاس و  دراو  زیورپ  ورـسخ  هاپـس  هب  یپ  رد  یپ  ياه  تسکـش  دعب ، لاس  دودح 9  ینعی  يدالیم  لاس 626  زا  )
علخ تنطلـس  زا  ار  وا  نایناریا  دروخ و  یتخـس  تسکـش  زیورپ  ورـسخ  دـش ، لماک  اهنآ  يزوریپ  تفای و  همادا  ناـیمور  عفن  هب  اـه  گـنج 

. دندناشن وا  ياج  هب  ار  هیوریش  شرسپ  دندرک و 

و دوب ،  ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ ) تثعب  متفه  اـب  قباـطم  هک  دـش ، عقاو  يدـالیم  لاس 617  رد  نایمور  تسکـش  هک : نیا  نخـس  هاـتوک 
دوخ جوا  هب  تسکش  نیا  لاس 627 ) دعب ) لاس  و  دروخ ، تسکـش  اهنآ  زا  نایناساس  نوشق  هک  دوب  لاس 626  رد  نایمور  دّدجم  يزوریپ 

. دیسر
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تسکش ورسخ  درک . يورـشیپ  دوب ،  ) زیورپ ورـسخ  هاگتماقا  ناریا و  تختیاپ  نوفـسیت ) یخـسرف  تسیب  رد  هک  درگتـسد  هب  لقره  هک  ارچ 
قباطم ًاقیقد  هک  دوبن  رتشیب  لاس  ود 9  نیا  نایم  هلصاف  مینیب  یم  (1) و  دش وا  لتق  سپس  تنطلس و  زا  وا  علخ  بجوم  و  درک ، رارف  دروخ و 

هک يزیچ  هب  دور و  یم  راک  هب  هد  ددـع  زا  یـشخب  يانعم  هب  تادرفم  رد  بغار  هتفگ  هب  تغل  رظن  زا   » عِْضب اریز » َنینِـس ؛«  ِعِْضب  اـب » تسا 
. دوش یم  هتفگ  هد  زا  رتمک  جنپ و  زا  رتالاب  يددع  هب  عضب  دنا  هتفگ  یضعب  و  دنیوگ ، یم  عضب  دریگ  رارق  هد  هس و  نایم 

. دشاب هدش  عقاو  هد  هس و  نایم  هک  تسا  يددع  يانعم  هب   » عِْضب هک » تسا  هدمآ  زین  هغللا  سییاقم  مجعم  رد 

رب هکم  ناکرشم  اب  دندش  رضاح  اهنآ  زا  یضعب  یّتح  هک  دش  یم  هدرمش  مّلسم  ناناملسم ، نایم  رد  يردق  هب  ییوگشیپ  نیا  هک  نیا  بلاج 
نیا دننک و  يدنب  طرش  نآ  رس 

. میدق ناریا  خیرات  باتک  - 1
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نایرج دندمآ و   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ) دزن  دشن  يربخ  نوچ  اّما  دندرک ، يدنب  طرـش  لاس  جنپ  يور  تسخن  دش ، ماجنا  يدنب  طرش 
، تسکـش زا  دعب  يزوریپ  نیا  دش  روط  نیمه  دیتفگ ، یم  نخـس  اهنآ  اب  تسیاب  یم  لاس  هد  زا  رتمک  يور  امـش  دومرف  دـندرک ؛ ضرع  ار 

. تسویپ عوقو  هب  لاس  هد  زا  رتمک  رد 

و دـش ، عقاو  ترجه  مود  لاس  رد  ردـب  گنج  اریز  دوب ؛ ردـب  گنج  رد  نیملـسم  يزوریپ  نراقم  نایمور  يزوریپ  هک  نیا  رگید  ّمهم  هتکن 
هب لاس . تشه  نآ  نودـب  و  دوش ، یم  لاس  هن  میریگب  رظن  رد  زین  ار  متفه  لاس  دوخ  هچنانچ  ترجه  مود  لاس  ات  تثعب  متفه  لاـس  هلـصاف 

لها يزوریپ  یکی  دـندش ، داـش  تهج  ود  زا  ناناملـسم  عـقاو  رد  دوـب و  مه  هب  کـیدزن  نیملـسم  يزوریپ  و  ناـیمور ، يزوریپ  بیترت  نیا 
، دوب هدش  هکم  ناکرشم  یلاحشوخ  هیام  اهنآ  تسکش  دوب و  كرش  رب  یتسرپادخ  هبلغ  زا  يا  هنحص  هک  نایسوجم  رب  نایمور  ینعی  باتک 

. ناکرشم رب  ردب ، گنج  رد  ناشدوخ  ریگمشچ  يزوریپ  رگید  و 

هک تسا  یحیرص  ياه  ییوگشیپ  زا  یکی  نیا  لاح  ره  هب 
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مالـسا نآرق و  تمظع  رب  يزراـب  لـیلد  تسویپ و  عوقو  هب  دوب ، هدـش  هداد  ربخ  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  هدـمآ و  حوضو  هب  دـیجم  نآرق  رد 
(1). دوب

نیملسم طسوت  مور  ناریا و  حتف  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 4

؟ تسا هدرک  یئوگ  شیپ  هنوگچ  ار  نیملسم  طسوت  مور  ناریا و  حتف  نایرج  نآرق  لاوس :

ناوارف تاحوتف  زا  ربخ  ربیخ ، حتف  ءاضقلا و  هرمع  ییوگشیپ  هیبیدح و  حلص  يارجام  لابند  هب  تایآ 20 و 21  حتف  هروس  رد  نآرق  خساپ :
تسد هب  ار  اهنآ  هک  دوب  هداد  هدعو  امش  هب  یناوارف  میانغ  دنوادخ  دیامرف ): یم  دهد و  یم  رگید  تایآ  رد  رایـسب  مئانغ  اب  هارمه  يرگید 

زا ار   ] نانمشد مدرم ] يّدعت  تسد  و  تخاس ؛ مهارف  امش  يارب  رتدوز  ار   ] ربیخ میانغ  یکی ] نیا  یلو  دیروآ ، یم 
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ِهِذه ْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُخْأَت  ًهَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو  دنک »؛(  تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دشاب و  نانمؤم  يارب  يا  هناشن  ات  تشادزاب  امش 
: دیازفا یم  سپس   » ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ْمُکَیِدْهَی  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ًهَیآ  َنوُکَِتل  َو  ْمُْکنَع  ِساَّنلا  َيِْدیَأ  َّفَک  َو 

هطاحا نآ  هب  ادخ  تردـق  یلو  دـیرادن ، ار  نآ   ] ندروآ تسد  هب  ییاناوت ] امـش  هک   ] دـنک یم  ناتبیـصن  يرگید ] تاحوتف  میانغ و  زین  و  ( 
 ». ًاریِدَق ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اِهب  ُهَّللا  َطاحَأ  ْدَق  اْهیَلَع  اوُرِدْقَت  َْمل  يرْخُأ  َو  تسا »؛(  اناوت  زیچ  همهرب  دنوادخ  و  دراد ؛

مئانغ تّدم ، زارد  رد  يرگید  تّدم و  هاتوک  رد  یکی  تسا ؛ هدش  هداد  ناوارف  مئانغ  اب  مأوت  نانمشد  رب  يزوریپ  ود  زا  ربخ  تایآ ، نیا  رد 
. تفرگ رارق  نانآ  رایتخا  رد  یهلا  هلماک  تردق  هب  اما  دنا  هتشادن  ار  نآ  رب  ییاناوت  رهاظ ، بسح  هب  ناناملسم  زگره  هک  یتاحوتف  و 

: دنا هتفگ  يرایسب  تسا ؛ وگتفگ  نارّسفم  نایم  رد  تسا ، تاحوتف  مئانغ و  زا  تمسق  مادک  هب  هراشا  نیا  هک  نیا  رد 

لامتحا یضعب  دنچ  ره  تسا ، ربیخ  مئانغ  نامه  دوش  یم  نیملسم  بیصن  تّدم ، هاتوک  رد  هک  یمئانغ  زا  روظنم 
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، نارسفم زا  يرایسب  تدم ، زارد  مئانغ  دروم  رد  تسا و  فیعض  لامتحا  نیا  یلو  دشاب ، هیبیدح  حلص  يونعم  مئانغ  هب  هراشا  هک  دنا  هداد 
(1). دنا هتسناد  نزاوه  هفیاط  نینح و  گنج  مئانغ  هب  هراشا  ار  نآ 

نینح و حتف  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  دشاب ، هدوب  نمی  مور و  ناریا  حتف  دننام  دـعب ، گرزب  تاحوتف  هب  هراشا  هک  دـنا  هداد  لامتحا  زین  یعمج 
مور ناریا و  حتف  دوبن ، ریذپ  ناکما  رهاظ  بسح  هب  ناناملـسم  يارب  نآ  هب  لوصو  هچنآ  هدوبن ، دیعب  نادنچ  ناناملـسم  يارب  نزاوه ، مئانغ 
نمی مور و  ناریا و  حتف  تراشب   ) یفورعم تیاور  قبط  هلآو )(  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ) قدنخ  گنج  رد  هک  یماگنه  اذل  و  دوب ، نآ  دننام  و 

زا هک  ارچ  دنتفرگ ، هرخسم  داب  هب  ار  نآ  ناقفانم  داد  ار 

مئانغ تسا . هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  نازیملا ، یناعملا و  حور  و  يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  نایبلا ، عمجم  ریسفت  رد  - 1
نایبلا حور  ریسفت  دنا ) هدرک  دروآرب  هرقن  يدایز  رادقم  دنفسوگ و  رازه  رتش و 40  رازه  یضعب 24  دنا  هتشون  دایز  رایسب  ار  نینح  گنج 

هحفص 65) دلج 1  لامآلا  یهتنم  هحفص 42 ؛ دلج 9 
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ریظن یب  مئانغ  تاحوتف و  نیا  تسا  اناوتو  رداق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  یلو  دیـسر ، یم  رظن  هب  نکمم  ریغ  يرهاظ ، بابـسا  رظن 
، قوف تایآ  رد  یعطاق  ییوگـشیپ  تروص  هب  تشادرب و  هدرپ  نآ  زا  نآ ، هب  ندیـسر  زا  لبق  اه  لاـس  و  تخاـس ، نکمم  نیملـسم  يارب  ار 

(1). دومرف نایب 

رثوک هروس  رد  نآرق  یئوگ  شیپ  ود  - 5

؟ تسا هدرک  یئاه  یئوگ  شیپ  هچ  رثوک  هروس  رد  نآرق  لاوس :

اطع  ] ناوارف تکرب  ریخ و  و  رثوک ] وت  هب  ام  نیقی  هب  دیامرف ): یم  اریز  دوش ؛ یم  هدـید  مهم  ییوگ  شیپ  ود  رثوک  هروس  تایآ  رد  خـساپ :
رتبا و نیقی  هب  وت  نمشد   ] نادب و  نک ]*. ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  میدرک *.

ص 286. ج 8 ، ش ، 1386 ه . نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  يزاریش ، مراکم  رصان  یمظعلا  هللا  تیآ  نآرق ، مایپ  باتک : زا  يروآدرگ  - 1
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 ». ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  ْرَْحنا * َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ََرثْوَْکلا * َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  تسا »؛(  لسن  هدیرب 

یم ناـیبلا  حور  رد  یئوـسرب  هلمج  زا  تسا  رگیدـکی  اـب  قفـالا  بیرق  هک  دـنا ، هدرک  رکذ  هیآ  نیا  يارب  یلوزن  نأـش  نارـسفم  زا  يرایـسب 
ناـهج زا  مشچ  هنیدـم ، رد  میهاربا  هکم و  رد  هللادـبع  مساـق و   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ ) نارـسپ  هک  یماـگنه  هکم  ناکرـشم  دـیوگ »:

: دنتفگ دندیشوپ ،

یم ربخ  نآرق  هروس  نیا  رد  هدنامن . یقاب  وا  زا  یلسن  اریز  دوش ؛ یم  وحم  اه  هرطاخ  زا  شمان  شتافو  زا  سپ   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم )
هک هنوگ  نامه  دوش ، یم  رتدـنلب  رتدـنلب و  وا  هزاوآ  مان و  اما  دنتـسه و  وا  نانمـشد  دوش ، یم  وحم  اـه  هرطاـخ  زا  شماـن  هک  یـسک  دـهد 

لها زا  ردـقچ  نیبب  رگنب  دـنام ، یم  یقاب  نامز  تشذـگ  اب  هک  داد  وا  هب  یلـسن  ادـخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  هدومرف ، هراشا  دـنوادخ 
(1)  ». دش ریگارف  ملاع  رد  لسن  نیا  یلو  دندرک ، دیهشو  دنتشک  ار   ) مالسلا مهیلع  تیب )

هحفص 525. دلج 10 ، نایبلا ، حور  - 1
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مارحلادجـسم زا   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) یتقو  هک  هدش  لزان  لئاو  نب  صاع  هرابرد  هروس  نیا  دـیوگ »: یم  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط 
نخس هک  اب  دندرک  لاؤس  دندید ، ار  هرظنم  نیا  شیرق  ناگرزب  زا  یعمج  تفگ ، ینانخس  ترضح  اب  و  داتفا ، وا  هب  شمـشچ  دمآ و  نوریب 
قوف هروس  دنتفگ ، یم  رَْتبا  تشادن  رسپ  دنزرف  هک  یسک  هب  برع  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  بقعالب ...(  رتبا ) نیا  اب  تفگ : وا  یتفگ ؟ یم 

(1) . » داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان 

: دوش یم  هدید  مهم  ییوگ  شیپ  ود  هروس ، نیا  رد  لاح  ره  هب 

لیبق زا  تسا  نکمم  یلو  تسا ؛ یـضام  لعف  تروص  هب   » َكاْنیَطْعَأ هچ » رگا   » میدرک اطع  وت  هب  ریثک  ریخ  ام  دیامرف »: یم  هک  نیا  تسخن 
. تسا هدش  نایب  یضام  لعف  لکش  هب  هک  دشاب  یعطق  عراضم 

نیا لوزن  ماگنه  هب  دش و   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ) بیصن  هک  ار  ییاه  يزوریپ  مامت  تقیقح  رد  ریثک  ریخ  نیا 

هحفص 549. دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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. دوش یم  لماش  دوبن ، ینیب  شیپ  لباق  هکم  رد  هروس 

کی دـندرک ، یم  قالطا   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) رب  ار  نآ  نانمـشد  هک   » رَْتبا هژاو » هب  هجوت  اب  و  اه ، لوزن  نأش  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم 
رساترس رد   ) مالسلا اهیلع  ارهز ) همطاف  شرتخد  اهنت  زا  یگمه  هک  تسا  وا  دنمورب  لسن  نادنزرف و  نامه  ناوارف  ریخ  نیا  نشور  قادصم 

. دوبن ینیب  شیپ  لباق  نامز  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دندرک و  رپ  ار  ناهج  زورما  یضعب ، هتفگ  هب  دنتفای و  شرتسگ  نیمز  هرک 

لقن رثوک  ریسفت  رد  هک  ار  یلوق  نیمّوس  يزاررخف ، هلمج : زا  دنا . هدرک  هراشا  عوضوم ، نیا  هب  ًاحیرـص  زین  ّتنـس  لها  نارـسفم  زا  یعمج 
دنزرف نتـشادن  هب  ار  وا  هک  دش  لزان  یناسک  خساپ  رد  هروس  نیا  هک  لیلد  نیا  هب  دیوگ »: یم  تسا ، وا  نادـنزرف  دالوا و  نامه  دـنک ، یم 

. دنام یم  یقاب  راصعا ، نورق و  لوط  رد  هک  دنک  یم  اطع  وا  هب  یلسن  دنوادخ  تسا  نیا  شموهفم  سپ  دندرک ، یم  تّمذم  رّکذم ،

نانچ ترضح ، نآ  نانمـشد  تفای و  ققحت  زین  ییوگ  شیپ  نیا  دوب ؛ دنهاوخ  بقعالب  رتبا و  وا  نانمـشد  هک  دهد  یم  ربخ  رگید  يوس  زا 
اهنآ زا  يرثا  زورما  هک  دندش  رام  رات و 
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یلص ربمایپ ) اب  هلباقم  هب  یضعب  هک  دندوب  مالسا  تخس  رس  نانمـشد  زا  هک  هیما  ینب  نامدود  شنادنزرف و  نایفـسوبا و  تسا . هدنامن  یقاب 
اهنآ لیماف  دادعت  نادنزرف و  نادنواشیوخ و  هک  دنتشاد  تیعمج  ردقنآ  يزور  دنتساخرب ، وا  نادنزرف  اب  هلباقم  هب  یـضعب  و   ) هلآو هیلع  هللا 

. تسین هدش  هتخانش  زگره  دشاب  هدنام  یقاب  مه  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  زورما  یلو  دوب  نوریب  هرامش  زا 

هراـبرد نیا  و  یکین ، ماـن  هن  ینادـنزرف و  هن  دـشاب ، هتـشادن  يا  هدـنامزاب  هک  تسا  نآ  رَتبا  ياـنعم  دـیوگ »: یم  یناـعملا  حور  رد  یـسولآ 
یقاب زین  تمایق  دوخ  رد  هکلب  تمایق  زور  ات  شلضف ، راثآ  کین و  مان  نادنزرف و  وا  اما  تسا ، قداص   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ) نانمشد 

(1)  ». دنام یم  هدنام و 

هّکم حتف  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 6

هدرک یئوگ  شیپ  هنوگچ  ار  هّکم  حتف  نایرج  نآرق  لاوس :

). نانبل یبرعلا  ثارتلاراد  پاچ  ص 247 ) ج 30 ، یناعملا ، حور  - 1
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؟ تسا

. تسا یهلا  نما  مرح  هب  تشگزاب  هدعو  نآ  دهد و  یم  شربمایپ  هب  يا  هدعو  صصق  هروس  هیآ 85  رد  دنوادخ  خساپ :

تـساوخ یم  هک  لاح  نآ  رد  ینعی  دـش ، هداد   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا ) ربمغیپ  یگدـنز  ياـهزور  نیرت  تخـس  زا  یکی  رد  هدـعو  نیا 
. تسویپ عوقو  هب  دنک  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  دیآ و  نوریب  اهنآ  ياهریشمش  يال  هبال  زا  دنکشب و  ار  زوت  هنیک  نانمشد  هرصاحم  هقلح 

. تفرگ شیپ  ار  هنیدم  هار  درک و  ار  راک  نیا  یهلا  فطل  هب  وا 

رثأت و اب  هک  قایتشا  نیا  راثآ  داتفا . یهلا  نما  مرح  شنطوم  دای  هب  دیسر  درادن ، هکم  زا  يدایز  هلـصاف  هک  هفحج  نیمزرـس  هب  هک  یماگنه 
سک نآ  تشگ ): غالبا  وا  هب  تروص  نیا  هب  یهلا  مایپ  لزان و  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دش . نایامن  شکرابم  هرهچ  رد  دوب  هتخیمآ  هودـنا 

 ». ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  دنادرگ »؛(  یم  زاب   ] تهاگداز تهاگیاج ] هب  ار  وت  درک ، مزال  وت  رب  ار  نآرق  هک 

هکم هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ) تشگزاب  ینیب  شیپ 
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دهاوخ ًامتح  ار  راک  نیا  نآرق  هدـننک  لزان  يادـخ  هک  نآرق  لوزن  هب  نآ  نداد  دـنویپ  اـب  ًاـصوصخم  حیرـص ، عطاـق و  تروص  هب  مه  نآ 
دنچ زا  دعب  تفای و  ققحت  ماجنارـس  گرزب  هدعو  نیا  میناد  یم  یلو  دوب . نکمم  ریغ  ًاتداع  راوشد  تخـس و  رایـسب  طیارـش  نآ  رد  درک ،

گنج و نودب  ار  یهلا  نما  مرح  تشگزاب و  هکم  هب  هنادنمزوریپ  یتردقرپ  دـنمورین و  شترا  اب   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ) ربمغیپ  لاس 
عطاق تروص  هب  هدنیآ  زا  ار  يربخ  نینچ  هک  تسا  نآرق  زیمآزاجعا  ياه  ییوگشیپ  زا  یکی  نیا  دروآرد و  مالـسا  هیاس  ریز  هب  يزیرنوخ 

هلـصاف رد  تسا و  هداد  دروخ ، یمن  مشچ  هب  ًاقلطم  يزوریپ  زا  ییاه  هناشن  هک  یناـمز  رد  مه  نآ  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  حیرـص و  و 
. تفای ققحت  یمک 

طرـش دیق و  نودب  ار  يربخ  نینچ  وا  اریز  تسا ؛ ربمایپ  توبن  قدص  رب  نشور  لیلد  هیآ  نیا  دیوگ »: یم  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم 
ربخ نیا  ًانیع  هدرک و  نایب  ءانثتسا  و 
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(1) . » تفای ققحت 

دنک یم   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ) ربمایپ  توبن  رب  تلالد  هک  تسا  يروما  زا  یکی  هیآ  نیا  دیوگ »: یم  دوخ  ریـسفت  رد  زین  يزاررخف 
(2)  ». تسا نشور  هزجعم  نیاربانب  هتفای ؛ ققحت  هداد  ربخ  ار  هچنآ  هداد و  ربخ  بیغ  زا  اریز 

لامتحا دنا  هتفگ  نارسفم  ناققحم و  هک  هنوگ  نامه  لامتحا  نیا  تسا و  تمایق  زور  داعم ، زا  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب  اجنیا  رد 
نادـنچ تمایق  داعم  اب   » َكُّداَرل هملک » هوالع  هب  دزاـس ، بطاـخم  ار  وا  اـهنت  هک  تسین  مالـسا  ربمغیپ  صوصخم  داـعم  اریز  تسا ؛ یفیعض 

. تسا اجنآ  زا  جورخ  رب  عرف  ییاج ، هب  تشگزاب  اریز  تسین ، بسانم 

: هلمج نینچمه  و  دمآ ، نآ  زا  لبق  هک   » َنآْرُْقلا َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  هلمج »: رد  نآرق  لوزن  رب  هیکت  نیا ، رب  هفاضا 

. ثحب دروم  هیآ  لیذ  هحفص 296  دلج 7 و 8 ، نایبلا  عمجم  - 1
. ثحب دروم  هیآ  لیذ  هحفص 21 ، دلج 25 ، يزاررخف  ریسفت  - (. 2
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هدروآ تیاده   ] همانرب یسک ] هچ  دناد  یم  رتهب  همه  زا  نمراگدرورپ  وگب : ٍنِیبُم )؛«  ٍلالَـض  ِیف  َوُه  ْنَم  َو  يدُْهلِاب  َءاج  ْنَم  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  « 
هیلع هللا  یلص  مالسا ) ربمایپ  تیناّقح  زا  نخس  هک  نیا  رب  تسا  هنیرق  همه  هدمآ  نآ  زا  دعب  هک   (1). تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  و 

. تسین راگزاس  زین  هیآ  لوزن  نأش  اب  ریسفت  نیا  هتشذگ  همه  زا  تمایق ، زور  رد  داعم  هلأسم  هن  تسا  نایم  رد  نآرق  و   ) هلآو

هب اریز  ُهُدََلب ؛«  ِلُجَّرلا  داعَم  تسا »: ناسنا  نطو  رهـش و  يانعم  هب  دـنک  یم  لقن  یبیتق  زا  یـسربط  موحرم  هک  يروط  هب  داعم  هژاو  هوالع  هب 
تسا اج  نیمه  رد  مه  نآ  هدمآ و  راب  کی  طقف  داعَم  هملک  دیجم  نآرق  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  ددرگ و  یم  رب  اجنآ  هب  زاب  دور  یم  اج  ره 

(2). تسا نطوم  هاگداز و  يانعم  هب  هک 

مالسا نانمشد  تسکش  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 7

هنوگچ ار  مالسا  نانمشد  تسکش  نایرج  نآرق  لاوس :

هیآ 85. صصق ، هروس  - 1
-2
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؟ تسا هدرک  یئوگ  شیپ 

، دندیزان یم  دوخ  تردق  ییاناوت و  هب  نانمشد  فعض ، تیلقا و  رد  نیملسم  دندوب و  تردق  جوا  رد  مالسا  نانمـشد  هک  ینامز  رد  خساپ :
ٌعیِمَج ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ  میوش »؛(  یم  زوریپ  اهنآ  رب  میریگ و  یم  ماقتنا  نامنافلاخم  زا  و   » میتسه دحتم  دنمورین و  یتیعمج  ام  دنتفگ  یم  و )

َو ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَـس  دـنراذگ »؛(  یم  رارف  هب  اپ  دروخ و  یم  تسکـش  ناشعمج  يدوز  هب   ] اّما دـیازفا ]): یم  هلـصافالب  نآرق  یلو   (1)  » ٌرِصَْتنُم
 » َُربُّدلا َنوُّلَُوی 

یلاس دنچ  یلو  دوب ، نکمم  ریغ  مالـسا  دـنمورین  نانمـشد  نتـسکش  مه  رد  نیملـسم و  عیرـس  يزوریپ  ینیب  شیپ  نامز ، نآ   (2) رد ًاملسم 
نادیم رد  نمـشد  اب  هناحلـسم  دروخرب  نیتسخن  رد  هک  دـنتفای  ییاناوت  تردـق و  ردـقنآ  دـندومن و  ترجه  ناناملـسم  هک  تشذـگن  رتشیب 

. دنتشادن ار  نآ  راظتنا  زگره  هک  دندرک  دراو  نانمشد  رب  ینیگمهس  هبرض  نانچ  ردب  گنج 

هیآ 44. رمق  هروس  - 1

هیآ 45. رمق  هروس  - 2
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درک و اعد  دوخ ، همیخ  رد  تسخن  ردب ، زور  رد   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا ) ربمایپ  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  هک  یثیدح  قبط  هک  نیا  بلاج 
نوریب همیخ  زا  گنج  سابل  اب  هک  یماگنه  سپـس  و   » مناوخ یم  يا  هتـشاد  ام  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  ار  وت  نم  ادـنوادخ ! تشاد »: هضرع 

(1). دبای یم  قّقحت  یهلا  هدعو  نیا  زورما  ینعی   » َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  درک » یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دش ، نادیم  دراو  دمآ و 

ربارب رد  هکم  رافک  طقف  هن  هک  یلاح  رد  تشذـگ  رگید  لاس  دـنچ  دـش و  رارکت  تفاـی و  همادا  مه  زاـب  نانمـشد  رارف  تمیزه و  نیا  هّتبلا 
. دندروآ ورف  میلست  رس  نانآ  ربارب  رد  ناتسبرع  هریزج  مامت  هکلب  دندش ؛ میلست  ناناملسم 

هک تسا  نیا  روهشم  فورعم و  هک  یلاح  رد  هدش ، لزان  ردب  گنج  نادیم  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  لقن  نارسفم  یضعب  زا  یبطرق  ریـسفت  رد 
رد هک  تسا  نامه  هابتشا  أشنم  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا ، هدش  لزان  هکم  رد  رمق  هروس  مامت 

هیآ 45. رمق  هروس  - 1
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یم ققحت  زورما  یهلا  هدعو  هک  نیا  هب  هراشا  درک ، رارکت  ردب  نادیم  رد  ار  هیآ  نیا   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا ) ربمغیپ  هک  هدش  هراشا  الاب 
. دش لزان  اجنآ  رد  هیآ  هک  دنا  هدرک  نامگ  یضعب  اذل  دبای و 

ار نآ  راظتنا  یسک  رتمک  هک  یلاح  رد  تسویپ  عوقو  هب  یهاتوک  تدم  رد  هک  تسا  نآرق  عطاق  ياه  ییوگ  شیپ  زا  یکی  نیا  لاح  ره  هب 
(1). تشاد

ربیخ رد  نیملسم  يزوریپ  جح و  کسانم  ماجنا  زا  نآرق  یئوگ  شیپ  - 8

؟ تسا هدرک  یئوگ  شیپ  هنوگچ  ربیخ  گنج  رد  ار  نیملسم  يزوریپ  جح و  کسانم  ماجنا  نآرق  لاوس :

ّمهم هثداح  ود  زا  هیآ 27  حتف  هروس  رد  دنوادخ  خساپ :

). صیخلت اب  تسا ) هدش  لقن  سابع  نبا  زا  يراخب  حیحص  زا  ثیدح  نیا  هحفص 657  دلج ، لالظ  یف  ریسفت  رد  - 1
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دورو هب  تبـسن  ناکرـشم ، هک  يدیدش  تفلاخم  مغر  یلع  یکیدزن  هدنیآ  رد  هک  نیا  تسخن  دراد . یمرب  هدرپ  نیملـسم  هدنیآ  هب  طوبرم 
رد ار  هوکشرپ  مسارم  نیا  دیوش و  یم  مارحلا  دجسم  دراو  امش  دنتشاد ، هرمع  جح و  کسانم  ماجنا  مارحلادجـسم و  هکم و  رد  ناناملـسم 

هچنآ دنوادخ  دیامرف ): یم  دش ، دهاوخ  امش  بیصن  نآ  زا  لبق  زین  يریگشمچ  يزوریپ  هک  نیا  رگید  و  داد ، دیهاوخ  ماجنا  تینما  تیاهن 
تیاهن رد  دـیوش  یم  مارحلادجـسم  دراو  ادـخ  تساوخ  هب  امـش  همه  عطق  روطب  تفگ ؛ تسار  قح  هب  داد ، ناشن  اـیؤر  رد  شربماـیپ  هب  ار 

یم ار  ییاهزیچ  دنوادخ  یلو  دیرادن ؛ یتشحو  سرت و  سک  چیه  زا  دیا و  هدرک  هاتوک  ای  هدیشارت  ار  دوخ  ياهرـس  هک  یلاح  رد  تینما و 
َقَدَص ْدََقل  تسا »؛(  هدادرارق   ] امش يارب  ربیخ  رد  یکیدزن ] حتف  نآ ، زا  لبق  دوب و  یتمکح  ریخأت  نیا  رد  و  دیتسناد ] یمن  امش  هک  تسناد 

اوُمَْلعَت َْمل  ام  َِملَعَف  َنُوفاخَت  َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا 
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.(1)  » ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکلذ  ِنُود  ْنِم  َلَعَجَف 

ادـخ هناخ  ترایز  مسارم  ماجنا  يارب  ناناملـسم  نآ  قباطم  هک  دوب  هدـید  یباوخ   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا 
. دبای یم  ققحت  باوخ  نیا  هلصاف  نودب  لاس و  نامه  رد  هک  دنتشاد  داقتعا  یهورگ  دنوش ؛ یم  مارحلا  دجسم  دراو 

هکم يرتمولیک  رد 20  ییاتـسور  هیبیدح  رد  ار  اهنآ  هکم  ناکرـشم  و  دندرک ، تکرح  ترایز  يارب  هکم  يوس  هب  ناناملـسم  هک  یماگنه 
هب یهورگ  دیماجنا . هیبیدح  فورعم  حلـص  هبو  دندرک  فقوتم  دش  یم  هدـیمان  مان  نیا  هب  دوب  اجنآ  رد  هک  یتخرد  ای  هاچ  تبـسانم  هب  هک 
ارچ هک  دندرک  لاؤس  هنیمز  نیا  رد   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) زا  یـضعب ، یّتح  دنکن  ادیپ  تیعقاو  دـیاش  باوخ  نیا  هک  دـنداتفا  دـیدرت 

هکلب تفای ؛ دهاوخ  ققحت  لاسما  متفگن  نم  دومرف »: ربمایپ  تفاین ؟ ققحت  امش  ینامحر  باوخ  نیا 

هیآ 27. حتف ، هروس  - 1
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(1)  » کیدزن هدنیآ  رد  متفگ 

نیا تسخن  دـنک  یم  لقن  یتیاور  یناعملا  حور  رد  یـسولآ  درک ، هلآو ( هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ ) زا  یـسک  هچ  ار  لاؤس  نیا  هک  نیا  رد  - 1
مـسارم ناونع  هب  ار  دوخ  ياهرـس  هن  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ »: ضارتعا  ناونع  هب  ثرح  نب  هعافر  لیفن و  نب  هللادـبع  یبا و  نب  هللادـبع  هک :

دـش و لزان  قوف  هیآ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  و  داتفا « مارحلا  دجـسم  هب  ناممـشچ  هن  میدرک و  هاتوک  ار  دوخ  ياهوم  هن  میدیـشارت و  هرمع 
یلو هحفص 109 ) دـلج 26  یناعملا  حور  دوب ) باطخ  نب  رمع  هدـننک  لاؤس  هک  نیا  رگید  دومن . نآ  ققحت  ایؤر و  نیا  قدـص  رب  دـیکأت 

زگره متفریذپ  ار  مالسا  هک  نامز  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ »: رمع  هک  نیا  نآ  دنک و  یم  لقن  يرگید  تیاور  نایبلا  عمجم  رد  یسربط 
تمدـخ دـندش  ترجه  مشـش  لاس  هیبیدـح  لاس  رد  هرمع  مسارم  زا  عنام  ناکرـشم  هک  زور  نآ  زج  مدادـن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  کش و 
میهاوخ ادخ  هناخ  فاوط  کیدزن  هدـنیآ  رد  دـیدومرفن  امـش  رگم  میتسین ، قح  رب  ام  رگم  متفگ ": مدیـسر و  هلآو ( هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ )

" »( دوش یم  ماجنا  هلأسم  نیا  لاسما  هک  مدادـن  ربخ  وت  هب  نم  یلو  میقح  رب  ام  دومرف ": هلآو ( هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ) دـش "؟ هچ  سپ  درک 
. تسا هدش  لقن  یتوافت  رصتخم  اب  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  باتک  رد  ثیدح  نیمه  صیخلت ( اب  هحفص 119  دلج 9  نایبلا  عمجم 
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دراو يدوزب  هک  تشاذـگ  تایئزج  يور  تشگنا  سپـس  و  درک ، ایؤر  نیا  قدـص  رب  دـیکأت  تسخن  دـش و  لزاـن  قوف  هیآ  ماـگنه  نیا  رد 
نیا ماجنا  زا  لبق  يریگمـشچ  يزوریپ  نآ  رب  هوالع  دروآ و  دیهاوخ  اج  هب  تنیما  لامک  اب  ار  جـح  مسارم  دـش و  دـیهاوخ  مارحلا  دجـسم 

. دش دهاوخ  امش  بیصن  مسارم ،

دندش قفوم  ناناملسم   ) ترجه متفه  لاس  هیبیدح ) نایرج  زا  دعب  لاس  تفای و  ققحت  دنا  هتشون  نیخروم  مامت  هچنآ  قباطم  ییوگشیپ  نیا 
لیام همه  هک  دوب  هرمع  ياضق  عقاو  رد  هک  ارچ  دش ؛ هدیمان  ءاضَقلا  ُهَرمُع  مسارم  نیا  و  دنروآ ، اج  هب  ار  هرمع  مسارم  یمیظع  هورگ  اب  هک 

. دوش ماجنا  لبق  لاس  رد  دندوب 

لباق ریغ  هلأسم  کی  زا  تیعطاق  اب  تایآ  زا  شخب  نیا  رد  هک : میریگ  یم  هجیتن  نینچ  دش ، هتفگ  هچنآ  عومجم  زا 
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هدـش هراشا  زین  نآ  تایئزج  هب  یتح  هدـش و  هتـشادرب  هدرپ  تشاد ، رارق  هکم  ناکرـشم  نیملـسم و  نایم  دـیدش  داضت  دروم  هک  ینیب  شیپ 
. مهم ییوگشیپ  نیا  هب  طوبرم  تسا  یفعاضم  نایب  دوخ  نیا  هک  هدش  ییوگشیپ  نیملسم  يارب  زین  يرگید  يزوریپ  اب  نآ  تنراقم  تسا و 

عقاو ناناملـسم  يارب  نایرج ، نیا  کیدزن  مهم ، يزوریپ  ود  اریز  تسا ؛ وگتفگ  نارـسفم  ناـیم  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  بیرق  حـتف  هک  نیا  رد 
رگید دش و(1)  هدیمان  نیبملا  حتف  هک  يروطب  دش  شیاشگ  بجوم  ناناملـسم  يارب  يدایز ، تاهج  زا  هک  دوب  هیبیدـح  حلـص  یکی  دـش ؛

يارجام هب  هراشا  بیرق  حتف  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  دوب ، هیبیدح  يارجام  زا  دـعب  هام  دـنچ  هلـصاف  هب  يرجه  متفه  لاس  زاغآ  رد  ربیخ  حـتف 
: دیامرف یم  حتف  هروس  هیآ 19  رد  اریز  دنا ؛ هدرک  رایتخا  ناققحم  زا  يرایسب  هک  نانچ  نآ  تسا  مود 

. دیئامرف هعجارم  حتف  هروس  ات 3  تایآ 1  لیذ  هنومن  ریسفت  هب  نیملسم ، يارب  نآ  ياهدمایپ  هیبیدح و  حلص  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  - 1
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تـسکش دـنوادخ  و  دـنروآ ؛ یم  تسد  هب  ار  نآ  هک  يرایـسب  میانغ   ] نینچمه و ] ًامیِکَح )؛«  ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  اهَنوُذُـخْأَی  ًهَرِیثَک  َِمناغَم  َو  « 
 ). تسا میکح  ریذپان و 

مئانغ رتشیب  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  یلو  دوش  یم  لماش  ار  يونعم  يّدام و  تمینغ  هنوگ  ره  دراد و  یعیسو  موهفم  تمینغ  هک  تسا  تسرد 
. هیبیدح حلص  رد  هن  دوب  ربیخ  حتف  رد  يرهاظ  مئانغ  هک  میناد  یم  دنک و  یم  یعادت  ار  يرهاظ 

زا زج  لامتحا ، تروص  هب  هن  و  ماـمت ، تیعطاـق  اـب  مه  نآ  قیقد ، ياـه  ییوگـشیپ  هنوگ  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  نیارباـنب 
(1). تسین نکمم  بیغ  ملاع  اب  طابترا  قیرط 

ص 283. ج 8 ، ش ، 1386 ه . نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  يزاریش ، مراکم  رصان  یمظعلا  هللا  تیآ  نآرق ، مایپ  باتک : زا  يروآدرگ  - 1
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باتک هطساو  اب  ای  هطساو  یب  رداصم  عبانم و 

. میرک نآرق  - 13

س 1418. نیلقثلا ، راد  مق ، یئوخ ، مساقلاوبا  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  - 14

، مشاه دیس  ینارحب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 15

1968 م. توریب ، يوطع ، يزوف  ششوک  هب  ظحاج ، ورمع  نییبتلا ، نایبلا و  - 16

1967 م. 1387 ق / هرهاق ، میهاربا ، لضفلاوبادمحم  ششوک  هب  یطویس ، ناقتالا ، - 17

1400 ق. نارهت ، یسوط ، دمحم  داصتقالا ، - 18

1409 ق. مق ، ع ،(  يرکسع ) نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفتلا ، - 19

. نیسردم هعماج  مق ، تفرعم ، يداه  دمحم  دیهمتلا ، - 20

1997 م. توریب ، هریمع ، نامحرلادبع  ششوک  هب  یجیا ، نیدلادضع  فقاوملا ، - 21
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1377 ق. نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  ششوک  هب  ینیلک ، دمحم  یفاکلا ، - 22

قه 1984 م. س 1454  نیبالملل ، ملعل  اراد  توریب ، نانبل ، يرهوج ، هیبرعلا ، حاحص  هغللا و  جات  حاحصلا  - 23

. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یلماعریصق ، دمحا  قیقحت  یسوط  دمحم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  - 24

،. يدنوار بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  - 25

. يدحت هب  موسوم  تایآ  لیذ  رگید  عضاوم  و  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 26

،. میدن نبا  تسرهفلا ، - 27

،. ریونتلا ریرحتلا و  - 28

، نآرقلا مولع  یف  ناهربلا  - 29

؛، رمع نب  دمحم  يرشخمز ، لیزنتلا ، ضماوغ  قئاقح  نع  فاشکلا  - 30

،. قداص یفطصم  یعفار ، هیوبنلا ، هغالبلا  نآرقلا و  زاجعا  - 31

،. رمع نب  دمحم  يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفتلا  - 32

.، دمحا نب  دمحم  یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  - 33

، ناشخرد راونا  - 34
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، نایبلا بیطا  - 35

؛، یسربط يرولا ، مالعا  - 36

ات 86. ص 55  هرامش 21 ، ناتسمز 87 ، هنیفس ، هلجم  رغصا ، یمالغ ، یناهفصا ، يدهم  ازریم  هللا  تیآ  هاگدید  زا  يدحت  زاجعا و  - 37

. فراعملاراد هرهاق ، رقص ، دمحا  ششوک  هب  ینالقاب ، دمحم  نآرقلا ، زاجعا  - 38

ص 202. هرامش 3 ، ینآرق ، ياه  شهوژپ  هلجم  مظاک ، هداز ، یضاق  نآرق ، رد  يدحت  یلوزن  ریس  یسررب  - 39

، مالس لولغز  دمحم  هللا و 41 - فلخ  دمحم  ششوک  هب  نآرقلا ، زاجعا  یف  لئاسر  ثالث  نمـض  یباطخ ، دمح   » نآرقلا زاجعا  نایب  - 40
1991 م. هرهاق ،

. رقاب دمحم  یسلجم ، راونالا ، راحب  - 42

هرامش 53 و 54. راهب 72 ، ناتسمز 71 و  اه ، یسررب  تالاقم و  هلجم  یسررب  يدمحمریم ، ینآرق ، مولع  حالطصا  دنچ  - 43

. یلعدمحم دار ، يودهم  دشرا ، عطقم  نآرق  زاجعا  یسرد  هوزج  - 44

ص 55 64. ، 1404 لّوا ، چ  یمالسالا ، مالعالا  همظنم  نارهت ، هللادبع ؛ وبا  یناجنز ، نآرقلا ، خیرات  - 45

،. رقاب دمحم  دیس  یتجح ، میرک ، نآرق  خیرات  - 46
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ص 3. هرامش 51 و 52 ، راهب 70 ، ناتسمز 71 و  اه ، یسررب  تالاقم و  هلجم  لضفلاوبا ، يدمحمریم ، هفرص ، يدحت و  - 47

ص 26. ج 14 ، يدحت ،«  هلاقم » زا  هتفرگرب  یمالسا ، فراعملا  هرئاد  زکرم  یمالسا ، گرزب  همانشناد  - 48

.77 لّوا ، چ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هتسارآ ، ناوج  ینآرق ، مولع  همانسرد  - 49

،. دیجم فراعم ، نآرق ، خیرات  رب  يدمآرد  - 50

، مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج ي  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه ، يوسوم  همجرت  ییابطابط ، نیـسح  دمحم  نازیملا ، ریـسفت  - 51
س 1374 ش.

، نسحم الم  یناشاک ، ضیف  یفاصلا ، ریسفت  - 52

س 1374 ش. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  - 53

،. يربط ریسفت  - 54

1987 م. توریب ، ردیح ، دمحا  نیدلادامع  ششوک  هب  ینالقاب ، دمحم  لئاوالا ، دیهمت  - 55

؛ هزورد تزع  ثیدحلا ، ریسفت  - 56

. دمحم اضر ، دیشر  رانملا  میکحلا ) نآرقلا  ریسفت  - 57
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1404 ق. توریب ، يزوج ، نبا  ریسملاداز ، - 58

، هللا دبع  نب  دمحم  یشکرز ، - 59

. یف دمحم ، بطق ، دیس  نآرقلا ، لالظ  یف  - 60

ات 77. ص 73  هرامش 35 ، تفرعم ، هلجم  نآرق ، يدحت  هراب  رد  ینیمخ  یفطصم  هللا  تیآ  هاگدید  زا  هفرص  هب  لوق  - 61

،. نیسح دمحم  دیس  ییابطابط ، مالسا ، رد  نآرق  - 62

. نیدلا ءاهب  یهاشمرخ ، ناتسود ، نارهت ، یهوژپ ، نآرق  - 63

ص 127 133. ، 76 لّوا ، چ  هر ،(  ینیمخ ) ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسؤم  مق ، یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  یسانش ، نآرق  - 64

، دمحم یمق ، يدهشم  قئاقدلا ، زنک  - 65

س 1414 ق. رداص ، راد  توریب ، روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  - 66

،. ادخهدربکا یلع  ادخهد  همان  تغل  - 67

،. رقابدمحم يدوبهب ، كرش ، هفسلف  اب  هزرابم  نآرق و  هزجعم  - 68

،. دمحا سراف ، نبا  هغللا ، سییاقم  مجعم  - 69

،. نسح نب  لضف  یسربط ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - 70

،. نیدلا لامج  یمساق ، لیوأتلا ، نساحم  - 71

،. سراف نبا  هغللا ، سییاقم  - 72

ناتسبات هزوح ، هشیدنا  هلجم  یلع ، يریصن ، يدحت ، زرم  - 73
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هرامش 5. 1375 ش ،

. دمحم ینارکنل ، لضاف  ریسفتلا ، لخدم  - 74

. دومحم نب  دمحم  رکاش ، نآرقلا ، زاجعا  لخادم  - 75

هوسالاراد یغارملا ، يرفعج  بوقعی  قیقحت  فسوی ، نب  نسح  نیدلا ، لوصا  یف  نیقیلا  جهانم  - 76

. قه س 1315  رشنلاو ، هعابطلل  - 77

. يالبرک هسسوم  نارهت ، روپ ، یفص  میحرلادبع  ازریم  برالا ، یهتنم  - 78

1317 ق. هرهاق ، يزار ، نیدلارخف  زاجیالا ، هیاهن  - 79

، هعمج نب  یلع  دبع  یسورع ، يزیوح  نیلقثلا ، رون  - 80

ص 40. هرامش 14 ، ناتسبات 85 ، یسانش ، هعیش  هلجم  دمحا ، يدباع ، نآرق ، زاجعا  هب  ینیمخ  ماما  شرگن  - 81

1317 ق. هرهاق ، يزار ، نیدلارخف  زاجیالا ، هیاهن  - 82
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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